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    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        أصول اإلميانأصول اإلميانأصول اإلميانأصول اإلميان

))))٧٧٧٧((((        
         املطلب السابع املطلب السابع املطلب السابع املطلب السابع

         الغلو الغلو الغلو الغلو
        ))))الرشك والكفر ؤانواعهاالرشك والكفر ؤانواعهاالرشك والكفر ؤانواعهاالرشك والكفر ؤانواعها(((( املبحث الرابع املبحث الرابع املبحث الرابع املبحث الرابع

ٕان امحلد $ تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ %$ مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد $ تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ %$ مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد $ تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ %$ مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد $ تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ %$ مـن رشور ٔانفـسـنا 
ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل ;، ومن يضلل فال هادي ;، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل ;، ومن يضلل فال هادي ;، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل ;، ومن يضلل فال هادي ;، ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل ;، ومن يضلل فال هادي ;،     ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 
        ....وحده ال رشيك ;، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو;وحده ال رشيك ;، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو;وحده ال رشيك ;، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو;وحده ال رشيك ;، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو;    ال ٕا; ٕاال هللا ال ٕا; ٕاال هللا ال ٕا; ٕاال هللا ال ٕا; ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ؤاشهد ٔان ؤاشهد ٔان ؤاشهد ٔان 

 بعد ٔان ذكرZ يف املرة السابقة حامية جناب التوحيد يف %ب التوسل، اليوم  بعد ٔان ذكرZ يف املرة السابقة حامية جناب التوحيد يف %ب التوسل، اليوم  بعد ٔان ذكرZ يف املرة السابقة حامية جناب التوحيد يف %ب التوسل، اليوم  بعد ٔان ذكرZ يف املرة السابقة حامية جناب التوحيد يف %ب التوسل، اليوم ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
        . . . . نتلكم ٕ%ذن هللا تعاىل عن الغلو والرشكنتلكم ٕ%ذن هللا تعاىل عن الغلو والرشكنتلكم ٕ%ذن هللا تعاىل عن الغلو والرشكنتلكم ٕ%ذن هللا تعاىل عن الغلو والرشك

و و و و مظـاهر الغلـمظـاهر الغلـمظـاهر الغلـمظـاهر الغلـما ما ما ما مفا هو الغلو، ما معناه، وما حمكه، ؤاد` الكتاب والسـنة عليه، و مفا هو الغلو، ما معناه، وما حمكه، ؤاد` الكتاب والسـنة عليه، و مفا هو الغلو، ما معناه، وما حمكه، ؤاد` الكتاب والسـنة عليه، و مفا هو الغلو، ما معناه، وما حمكه، ؤاد` الكتاب والسـنة عليه، و 
        ....يف هذه أالمةيف هذه أالمةيف هذه أالمةيف هذه أالمة

        .... جماوزة احلد بأن يزيد يف محد اليشء ٔاو ذمه عىل ما يسـتحق جماوزة احلد بأن يزيد يف محد اليشء ٔاو ذمه عىل ما يسـتحق جماوزة احلد بأن يزيد يف محد اليشء ٔاو ذمه عىل ما يسـتحق جماوزة احلد بأن يزيد يف محد اليشء ٔاو ذمه عىل ما يسـتحق::::الغلو لغةالغلو لغةالغلو لغةالغلو لغة((((
        ))))هو جماوزة حدود ما رشع هللا لعباده سواء يف العقيـدة ٔاو العبادةهو جماوزة حدود ما رشع هللا لعباده سواء يف العقيـدة ٔاو العبادةهو جماوزة حدود ما رشع هللا لعباده سواء يف العقيـدة ٔاو العبادةهو جماوزة حدود ما رشع هللا لعباده سواء يف العقيـدة ٔاو العبادة: : : : ورشعاورشعاورشعاورشعا

ٔاي ال ترفعوا ا}لوق عن ٔاي ال ترفعوا ا}لوق عن ٔاي ال ترفعوا ا}لوق عن ٔاي ال ترفعوا ا}لوق عن ، ، ، ، اط يف التعظمي %لقول وvعتقاداط يف التعظمي %لقول وvعتقاداط يف التعظمي %لقول وvعتقاداط يف التعظمي %لقول وvعتقادمبعىن ٔان الغلو هو إالفر مبعىن ٔان الغلو هو إالفر مبعىن ٔان الغلو هو إالفر مبعىن ٔان الغلو هو إالفر 
        . . . . فتزنلوه املزن` اليت ال تنبغي ٕاال $فتزنلوه املزن` اليت ال تنبغي ٕاال $فتزنلوه املزن` اليت ال تنبغي ٕاال $فتزنلوه املزن` اليت ال تنبغي ٕاال $اليت ٔانز; هللا، اليت ٔانز; هللا، اليت ٔانز; هللا، اليت ٔانز; هللا، مزنلته،مزنلته،مزنلته،مزنلته،

فللمخلوق مزن` وللرسول مزن`، و$ حق فال خنلط احلقوق بعضها ببعض، ومن فللمخلوق مزن` وللرسول مزن`، و$ حق فال خنلط احلقوق بعضها ببعض، ومن فللمخلوق مزن` وللرسول مزن`، و$ حق فال خنلط احلقوق بعضها ببعض، ومن فللمخلوق مزن` وللرسول مزن`، و$ حق فال خنلط احلقوق بعضها ببعض، ومن 
        . . . . هنا فسدت واختلفت الفرقهنا فسدت واختلفت الفرقهنا فسدت واختلفت الفرقهنا فسدت واختلفت الفرق
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 فيه، ٕاما  فيه، ٕاما  فيه، ٕاما  فيه، ٕاما مفن ٔاعطى وجاوز يف ا}لوق فاكن هذا بداية الرشك يف أالرض غايلمفن ٔاعطى وجاوز يف ا}لوق فاكن هذا بداية الرشك يف أالرض غايلمفن ٔاعطى وجاوز يف ا}لوق فاكن هذا بداية الرشك يف أالرض غايلمفن ٔاعطى وجاوز يف ا}لوق فاكن هذا بداية الرشك يف أالرض غايل
تبارك تبارك تبارك تبارك - - - -  ٕ%ذن هللا  ٕ%ذن هللا  ٕ%ذن هللا  ٕ%ذن هللا لصالحه وورعه وتقواه، ظهر منه بعض اخلوارق ٔاو غري ذ�لصالحه وورعه وتقواه، ظهر منه بعض اخلوارق ٔاو غري ذ�لصالحه وورعه وتقواه، ظهر منه بعض اخلوارق ٔاو غري ذ�لصالحه وورعه وتقواه، ظهر منه بعض اخلوارق ٔاو غري ذ�

 جفعل ذ� عيدا يف ٔان يرفعه فوق مزنلته، فلك من دعا نبيا ٔاو وليا من  جفعل ذ� عيدا يف ٔان يرفعه فوق مزنلته، فلك من دعا نبيا ٔاو وليا من  جفعل ذ� عيدا يف ٔان يرفعه فوق مزنلته، فلك من دعا نبيا ٔاو وليا من  جفعل ذ� عيدا يف ٔان يرفعه فوق مزنلته، فلك من دعا نبيا ٔاو وليا من ----وتعاىلوتعاىلوتعاىلوتعاىل
        . . . . دون هللا فقد اختذه ٕالها، وضاىه النصارى يف رشكهم وضاىه الهيود يف تفريطهمدون هللا فقد اختذه ٕالها، وضاىه النصارى يف رشكهم وضاىه الهيود يف تفريطهمدون هللا فقد اختذه ٕالها، وضاىه النصارى يف رشكهم وضاىه الهيود يف تفريطهمدون هللا فقد اختذه ٕالها، وضاىه النصارى يف رشكهم وضاىه الهيود يف تفريطهم

يعين النصارى عندمه غلو، والهيود عندمه غلو، النصارى غالوا يف مدح عيىس، يعين النصارى عندمه غلو، والهيود عندمه غلو، النصارى غالوا يف مدح عيىس، يعين النصارى عندمه غلو، والهيود عندمه غلو، النصارى غالوا يف مدح عيىس، يعين النصارى عندمه غلو، والهيود عندمه غلو، النصارى غالوا يف مدح عيىس، 
 فالنصارى قالوا هو هللا، وقالوا ابن هللا، وقالوا ¥لث ثالثة،  فالنصارى قالوا هو هللا، وقالوا ابن هللا، وقالوا ¥لث ثالثة،  فالنصارى قالوا هو هللا، وقالوا ابن هللا، وقالوا ¥لث ثالثة،  فالنصارى قالوا هو هللا، وقالوا ابن هللا، وقالوا ¥لث ثالثة، والهيود غالوا يف ذمه،والهيود غالوا يف ذمه،والهيود غالوا يف ذمه،والهيود غالوا يف ذمه،

هو ابن يوسف هو ابن يوسف هو ابن يوسف هو ابن يوسف : : : : هو ابن بغي، قالواهو ابن بغي، قالواهو ابن بغي، قالواهو ابن بغي، قالوا: : : : والهيود غالوا يف ذمه فسـبوه وتنقصوه، قالواوالهيود غالوا يف ذمه فسـبوه وتنقصوه، قالواوالهيود غالوا يف ذمه فسـبوه وتنقصوه، قالواوالهيود غالوا يف ذمه فسـبوه وتنقصوه، قالوا
فالنصارى ٔافرطوا والهيود فرطوا، فهذا ٔايًضا من فالنصارى ٔافرطوا والهيود فرطوا، فهذا ٔايًضا من فالنصارى ٔافرطوا والهيود فرطوا، فهذا ٔايًضا من فالنصارى ٔافرطوا والهيود فرطوا، فهذا ٔايًضا من . . . . النجار، قالوا كذا وتنقصوه وعادوهالنجار، قالوا كذا وتنقصوه وعادوهالنجار، قالوا كذا وتنقصوه وعادوهالنجار، قالوا كذا وتنقصوه وعادوه

        . . . . الغلوالغلوالغلوالغلو
دح يف عزير ويف بقية أالنبياء سواء ٕاذا اكنوا يف دح يف عزير ويف بقية أالنبياء سواء ٕاذا اكنوا يف دح يف عزير ويف بقية أالنبياء سواء ٕاذا اكنوا يف دح يف عزير ويف بقية أالنبياء سواء ٕاذا اكنوا يف الهيود عندمه غلو جماوزة للحد يف املالهيود عندمه غلو جماوزة للحد يف املالهيود عندمه غلو جماوزة للحد يف املالهيود عندمه غلو جماوزة للحد يف امل

ٔاما عزير ٔاما عزير ٔاما عزير ٔاما عزير . . . . ٔانبياء هللا ويف عيىس ويف غريه قالوا فيه مقا` سيئة وسـبومه وتنقصومهٔانبياء هللا ويف عيىس ويف غريه قالوا فيه مقا` سيئة وسـبومه وتنقصومهٔانبياء هللا ويف عيىس ويف غريه قالوا فيه مقا` سيئة وسـبومه وتنقصومهٔانبياء هللا ويف عيىس ويف غريه قالوا فيه مقا` سيئة وسـبومه وتنقصومه
        ....لوا فيهلوا فيهلوا فيهلوا فيهاااافهو رجل صاحل غفهو رجل صاحل غفهو رجل صاحل غفهو رجل صاحل غ

 جاء بذ� النصوص فهنت عن ذ� وحذرت منه وبيـنت  جاء بذ� النصوص فهنت عن ذ� وحذرت منه وبيـنت  جاء بذ� النصوص فهنت عن ذ� وحذرت منه وبيـنت  جاء بذ� النصوص فهنت عن ذ� وحذرت منه وبيـنت ::::التحرميالتحرميالتحرميالتحرمي: : : :  حمكه حمكه حمكه حمكه- - - - بببب((((
µَا¹ْهَل µَا¹ْهَل µَا¹ْهَل µَا¹ْهَل ﴿﴿﴿﴿    : : : :  قال هللا تعـاىل قال هللا تعـاىل قال هللا تعـاىل قال هللا تعـاىل::::µتµتµتµتمن االٓ من االٓ من االٓ من االٓ     ....سوء عاقبته عىل ٔاه´ يف العاجل واالٓجلسوء عاقبته عىل ٔاه´ يف العاجل واالٓجلسوء عاقبته عىل ٔاه´ يف العاجل واالٓجلسوء عاقبته عىل ٔاه´ يف العاجل واالٓجل

 ºاحلَق ºال
»
ِ ا º½الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِدينُِمكْ َوَال تَُقولُوا عََىل ا ºاحلَق ºال
»
ِ ا º½الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِدينُِمكْ َوَال تَُقولُوا عََىل ا ºاحلَق ºال
»
ِ ا º½الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِدينُِمكْ َوَال تَُقولُوا عََىل ا ºاحلَق ºال
»
ِ ا º½١٧١١٧١١٧١١٧١: : : : النساءالنساءالنساءالنساء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِدينُِمكْ َوَال تَُقولُوا عََىل ا[[[[    ....        

ºِبُعوا ا¹ْهَواَء قَْوٍم ﴿﴿﴿﴿    : : : : وقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىلوقال تعاىل ºِبُعوا ا¹ْهَواَء قَْوٍم قُْل µَا¹ْهَل الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِدينُِمكْ غَْريَ احلَّقِ َوَال تَت ºِبُعوا ا¹ْهَواَء قَْوٍم قُْل µَا¹ْهَل الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِدينُِمكْ غَْريَ احلَّقِ َوَال تَت ºِبُعوا ا¹ْهَواَء قَْوٍم قُْل µَا¹ْهَل الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِدينُِمكْ غَْريَ احلَّقِ َوَال تَت قُْل µَا¹ْهَل الِكتَاِب َال تَْغلُوا ِيف ِدينُِمكْ غَْريَ احلَّقِ َوَال تَت
Éوا ِمن قَْبُل َوا¹َضلÉوا َكثِريًا قَدْ قَدْ قَدْ قَدْ  Éوا ِمن قَْبُل َوا¹َضلÉوا َكثِريًا  َضل Éوا ِمن قَْبُل َوا¹َضلÉوا َكثِريًا  َضل Éوا ِمن قَْبُل َوا¹َضلÉوا َكثِريًا  َضل ِبيلِ      َضل ºوا َعن َسَواِء السÉِبيلِ َوَضل ºوا َعن َسَواِء السÉِبيلِ َوَضل ºوا َعن َسَواِء السÉِبيلِ َوَضل ºوا َعن َسَواِء السÉ٧٧٧٧٧٧٧٧: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَضل .[ .[ .[ .[        
        : : : :  احلديث احلديث احلديث احلديثمنمنمنمن
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ٕايـامك والغلو، فٕامنا ٕايـامك والغلو، فٕامنا ٕايـامك والغلو، فٕامنا ٕايـامك والغلو، فٕامنا ««««: : : :  قـال قـال قـال قـال����        ٔان رسـول هللأان رسـول هللأان رسـول هللأان رسـول هللا: : : : فعن ابن عباس ريض هللا عهنامفعن ابن عباس ريض هللا عهنامفعن ابن عباس ريض هللا عهنامفعن ابن عباس ريض هللا عهنام((((
    :::: هذا احلديث يف رواية ٔامحد اكمال، قال هذا احلديث يف رواية ٔامحد اكمال، قال هذا احلديث يف رواية ٔامحد اكمال، قال هذا احلديث يف رواية ٔامحد اكمال، قال))))»»»»Ñ من اكن قبلمك %لغلو يف اÐينÑ من اكن قبلمك %لغلو يف اÐينÑ من اكن قبلمك %لغلو يف اÐينÑ من اكن قبلمك %لغلو يف اÐينهههه

ٔاي يف مزدلفة، همل ٔالقط يل، يقول ابن عباس ٔاي يف مزدلفة، همل ٔالقط يل، يقول ابن عباس ٔاي يف مزدلفة، همل ٔالقط يل، يقول ابن عباس ٔاي يف مزدلفة، همل ٔالقط يل، يقول ابن عباس » » » »  غداة مجع غداة مجع غداة مجع غداة مجع����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا قال قال قال قال ««««
فلام وضعهن فلام وضعهن فلام وضعهن فلام وضعهن ««««الصغرية، الصغرية، الصغرية، الصغرية، » » » » همل ٔالقط يل، فلقطت ; حصيات، هن حىص القذفهمل ٔالقط يل، فلقطت ; حصيات، هن حىص القذفهمل ٔالقط يل، فلقطت ; حصيات، هن حىص القذفهمل ٔالقط يل، فلقطت ; حصيات، هن حىص القذف««««

حلصيات الصغرية فارموا حلصيات الصغرية فارموا حلصيات الصغرية فارموا حلصيات الصغرية فارموا ، بأمثال هؤالء ا، بأمثال هؤالء ا، بأمثال هؤالء ا، بأمثال هؤالء ا»»»»نعم بأمثال هؤالء فارموانعم بأمثال هؤالء فارموانعم بأمثال هؤالء فارموانعم بأمثال هؤالء فارموا: : : : يف يده قاليف يده قاليف يده قاليف يده قال
        » » » » وٕاµمك والغلو يف اÐين، فٕامنا هÑ من اكن قبلمك %لغلو يف اÐينوٕاµمك والغلو يف اÐين، فٕامنا هÑ من اكن قبلمك %لغلو يف اÐينوٕاµمك والغلو يف اÐين، فٕامنا هÑ من اكن قبلمك %لغلو يف اÐينوٕاµمك والغلو يف اÐين، فٕامنا هÑ من اكن قبلمك %لغلو يف اÐين««««

 هذا عام يف مجيع ٔانواع الغلو يف  هذا عام يف مجيع ٔانواع الغلو يف  هذا عام يف مجيع ٔانواع الغلو يف  هذا عام يف مجيع ٔانواع الغلو يف ::::----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----يقول شـيخ إالسالم ابن تميية يقول شـيخ إالسالم ابن تميية يقول شـيخ إالسالم ابن تميية يقول شـيخ إالسالم ابن تميية 
 هذا اللفظ العام ريم امجلار، هو داخل فيه مثل الريم  هذا اللفظ العام ريم امجلار، هو داخل فيه مثل الريم  هذا اللفظ العام ريم امجلار، هو داخل فيه مثل الريم  هذا اللفظ العام ريم امجلار، هو داخل فيه مثل الريم ععععvعتقادات وأالعامل، وÛبvعتقادات وأالعامل، وÛبvعتقادات وأالعامل، وÛبvعتقادات وأالعامل، وÛب

مهنـي عنه، ٔالهنم اáين يفعلون ذ� يرمون %ٔالجحار الكبار مهنـي عنه، ٔالهنم اáين يفعلون ذ� يرمون %ٔالجحار الكبار مهنـي عنه، ٔالهنم اáين يفعلون ذ� يرمون %ٔالجحار الكبار مهنـي عنه، ٔالهنم اáين يفعلون ذ� يرمون %ٔالجحار الكبار %ٔالجحار الكبار هذا %ٔالجحار الكبار هذا %ٔالجحار الكبار هذا %ٔالجحار الكبار هذا 
وبنعال أالحذية مما نرى من ا}الفات، يظنون ٔان ذ� ٔابلغ يف دحر الشـيطان ؤان وبنعال أالحذية مما نرى من ا}الفات، يظنون ٔان ذ� ٔابلغ يف دحر الشـيطان ؤان وبنعال أالحذية مما نرى من ا}الفات، يظنون ٔان ذ� ٔابلغ يف دحر الشـيطان ؤان وبنعال أالحذية مما نرى من ا}الفات، يظنون ٔان ذ� ٔابلغ يف دحر الشـيطان ؤان 
أالجحار الكبار ٔابلغ من الصغار، مث عل´ مبا يقتيض جمانبة هدي من اكن قبلنا، ٕابعادا أالجحار الكبار ٔابلغ من الصغار، مث عل´ مبا يقتيض جمانبة هدي من اكن قبلنا، ٕابعادا أالجحار الكبار ٔابلغ من الصغار، مث عل´ مبا يقتيض جمانبة هدي من اكن قبلنا، ٕابعادا أالجحار الكبار ٔابلغ من الصغار، مث عل´ مبا يقتيض جمانبة هدي من اكن قبلنا، ٕابعادا 

        . . . .  هدهيم ُخياف عليه من الهالك هدهيم ُخياف عليه من الهالك هدهيم ُخياف عليه من الهالك هدهيم ُخياف عليه من الهالكعن الوقوع فê هلكوا به فٕان املشارك هلم يف بعضعن الوقوع فê هلكوا به فٕان املشارك هلم يف بعضعن الوقوع فê هلكوا به فٕان املشارك هلم يف بعضعن الوقوع فê هلكوا به فٕان املشارك هلم يف بعض
 والغلو، يف vعتقادات ويف أالقوال،  والغلو، يف vعتقادات ويف أالقوال،  والغلو، يف vعتقادات ويف أالقوال،  والغلو، يف vعتقادات ويف أالقوال، ٕاµمكٕاµمكٕاµمكٕاµمك: : : :  ريم مث قال %لعموم ريم مث قال %لعموم ريم مث قال %لعموم ريم مث قال %لعموم::::سبب احلديثسبب احلديثسبب احلديثسبب احلديث

        . . . . سواء اكن صغريا ٔاو كبًريا من أالعامل فال يغالسواء اكن صغريا ٔاو كبًريا من أالعامل فال يغالسواء اكن صغريا ٔاو كبًريا من أالعامل فال يغالسواء اكن صغريا ٔاو كبًريا من أالعامل فال يغال

، ، ، ، »»»»هÑ املتنطعون قالهـا ثال¥هÑ املتنطعون قالهـا ثال¥هÑ املتنطعون قالهـا ثال¥هÑ املتنطعون قالهـا ثال¥ « « « «����    قال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللا: : : :  قال قال قال قال����    وعن ابن مسعودوعن ابن مسعودوعن ابن مسعودوعن ابن مسعود((((
املتعمق يف اليشء املتلكف البحث عنه عىل املتعمق يف اليشء املتلكف البحث عنه عىل املتعمق يف اليشء املتلكف البحث عنه عىل املتعمق يف اليشء املتلكف البحث عنه عىل : : : : قال اخلطايب املتنطعقال اخلطايب املتنطعقال اخلطايب املتنطعقال اخلطايب املتنطع    ))))ه مسمله مسمله مسمله مسملرواروارواروا

هذا هذا هذا هذا  اخلائضني فê ال تبلغه عقوهلم، اخلائضني فê ال تبلغه عقوهلم، اخلائضني فê ال تبلغه عقوهلم، اخلائضني فê ال تبلغه عقوهلم،مذاهب أهل الíم اÐاخلني فê ال يعنهيم،مذاهب أهل الíم اÐاخلني فê ال يعنهيم،مذاهب أهل الíم اÐاخلني فê ال يعنهيم،مذاهب أهل الíم اÐاخلني فê ال يعنهيم،
املتنطع، يتعمق ويتلكف يف البحث عن ٔاشـياء، ال طائل وال فائدة من وراهئا، املتنطع، يتعمق ويتلكف يف البحث عن ٔاشـياء، ال طائل وال فائدة من وراهئا، املتنطع، يتعمق ويتلكف يف البحث عن ٔاشـياء، ال طائل وال فائدة من وراهئا، املتنطع، يتعمق ويتلكف يف البحث عن ٔاشـياء، ال طائل وال فائدة من وراهئا، 

        ....، متقعر، متقعر، متقعر، متقعرليخوض يف ٔاشـياء ال تبلغه عقوهلم، فهذا متنطعليخوض يف ٔاشـياء ال تبلغه عقوهلم، فهذا متنطعليخوض يف ٔاشـياء ال تبلغه عقوهلم، فهذا متنطعليخوض يف ٔاشـياء ال تبلغه عقوهلم، فهذا متنطع
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 �

 vمتناع عن املباح مطلقا اكáي ميتنع من ألك اللحم واخلزب  vمتناع عن املباح مطلقا اكáي ميتنع من ألك اللحم واخلزب  vمتناع عن املباح مطلقا اكáي ميتنع من ألك اللحم واخلزب  vمتناع عن املباح مطلقا اكáي ميتنع من ألك اللحم واخلزب ::::ومن مظاهر التنطعومن مظاهر التنطعومن مظاهر التنطعومن مظاهر التنطع
ومن لبس الكتان والقطن وال يلبس ٕاال الصوف وميتنع من ناكح النساء ويظن ٔان ومن لبس الكتان والقطن وال يلبس ٕاال الصوف وميتنع من ناكح النساء ويظن ٔان ومن لبس الكتان والقطن وال يلبس ٕاال الصوف وميتنع من ناكح النساء ويظن ٔان ومن لبس الكتان والقطن وال يلبس ٕاال الصوف وميتنع من ناكح النساء ويظن ٔان 

        . . . . فهذا جاهل ضالفهذا جاهل ضالفهذا جاهل ضالفهذا جاهل ضال: : : : يقول شـيخ إالسالميقول شـيخ إالسالميقول شـيخ إالسالميقول شـيخ إالسالمهذا من الزهد املسـتحب، هذا من الزهد املسـتحب، هذا من الزهد املسـتحب، هذا من الزهد املسـتحب، 

 ذهبوا  ذهبوا  ذهبوا  ذهبوا ����لون عن عبادة النيب لون عن عبادة النيب لون عن عبادة النيب لون عن عبادة النيب ملا جاء الثالثة اáين يسأ ملا جاء الثالثة اáين يسأ ملا جاء الثالثة اáين يسأ ملا جاء الثالثة اáين يسأ  « « « «::::وهذا بداية التطرفوهذا بداية التطرفوهذا بداية التطرفوهذا بداية التطرف

فلام ٔاخربوا هبا فلام ٔاخربوا هبا فلام ٔاخربوا هبا فلام ٔاخربوا هبا ««««، ، ، ، ����، مه اáين يعرفون حال النيب ، مه اáين يعرفون حال النيب ، مه اáين يعرفون حال النيب ، مه اáين يعرفون حال النيب »»»»لبيوت النيب ومه ٔاوىل الناسلبيوت النيب ومه ٔاوىل الناسلبيوت النيب ومه ٔاوىل الناسلبيوت النيب ومه ٔاوىل الناس
ؤاZ ؤاZ ؤاZ ؤاZ : : : : فأقول الليل وال ٔاZم، ويقول االٓخرفأقول الليل وال ٔاZم، ويقول االٓخرفأقول الليل وال ٔاZم، ويقول االٓخرفأقول الليل وال ٔاZم، ويقول االٓخر: : : : ٔاما ٔاZٔاما ٔاZٔاما ٔاZٔاما ٔاZ««««: : : : ، قليø، يقول، قليø، يقول، قليø، يقول، قليø، يقول»»»»ٔ÷هنم تقالوهأ÷هنم تقالوهأ÷هنم تقالوهأ÷هنم تقالوها

    ؤاZ الؤاZ الؤاZ الؤاZ ال««««: : : : ويف روايةويف روايةويف روايةويف رواية» » » » ؤاZ ال ٔاتزوج النساءؤاZ ال ٔاتزوج النساءؤاZ ال ٔاتزوج النساءؤاZ ال ٔاتزوج النساء: : : : ٔاصوم اÐهر فال ٔافطر، ويقول الثالثٔاصوم اÐهر فال ٔافطر، ويقول الثالثٔاصوم اÐهر فال ٔافطر، ويقول الثالثٔاصوم اÐهر فال ٔافطر، ويقول الثالث

ما %ل ٔاقوام يقولون كذا وكذا، ٔاما ما %ل ٔاقوام يقولون كذا وكذا، ٔاما ما %ل ٔاقوام يقولون كذا وكذا، ٔاما ما %ل ٔاقوام يقولون كذا وكذا، ٔاما : : : :  قال قال قال قال����فلام ٔاخرب بذ� النيب فلام ٔاخرب بذ� النيب فلام ٔاخرب بذ� النيب فلام ٔاخرب بذ� النيب » «» «» «» «ألك اللحمألك اللحمألك اللحمألك اللحم
ٕاين ٔاتقامك $ ؤاشدمك ; خشـية ٔاما ٕاين ٔاقوم ؤارقد ؤاصوم ؤافطر ؤاتزوج النساء ٕاين ٔاتقامك $ ؤاشدمك ; خشـية ٔاما ٕاين ٔاقوم ؤارقد ؤاصوم ؤافطر ؤاتزوج النساء ٕاين ٔاتقامك $ ؤاشدمك ; خشـية ٔاما ٕاين ٔاقوم ؤارقد ؤاصوم ؤافطر ؤاتزوج النساء ٕاين ٔاتقامك $ ؤاشدمك ; خشـية ٔاما ٕاين ٔاقوم ؤارقد ؤاصوم ؤافطر ؤاتزوج النساء 

        ....»»»»مفن رغب عن سنيت فليس مينمفن رغب عن سنيت فليس مينمفن رغب عن سنيت فليس مينمفن رغب عن سنيت فليس مين
النيب مبلغ للترشيع، مبني الوسطية لهذه أالمة ٔالهنم ٕاذا ٔاخذوا بطرف أالمور ضلوا النيب مبلغ للترشيع، مبني الوسطية لهذه أالمة ٔالهنم ٕاذا ٔاخذوا بطرف أالمور ضلوا النيب مبلغ للترشيع، مبني الوسطية لهذه أالمة ٔالهنم ٕاذا ٔاخذوا بطرف أالمور ضلوا النيب مبلغ للترشيع، مبني الوسطية لهذه أالمة ٔالهنم ٕاذا ٔاخذوا بطرف أالمور ضلوا 

احنرفوا، فكيف ييرس عىل الناس وقد شدد عىل نفسه، فهذا قد شدد عىل نفسه احنرفوا، فكيف ييرس عىل الناس وقد شدد عىل نفسه، فهذا قد شدد عىل نفسه احنرفوا، فكيف ييرس عىل الناس وقد شدد عىل نفسه، فهذا قد شدد عىل نفسه احنرفوا، فكيف ييرس عىل الناس وقد شدد عىل نفسه، فهذا قد شدد عىل نفسه و و و و 
ت عىل نفسه فمل جيد يف اÐين ٕاال العنت واحلرج، ماذا خيرج من ذ� من ت عىل نفسه فمل جيد يف اÐين ٕاال العنت واحلرج، ماذا خيرج من ذ� من ت عىل نفسه فمل جيد يف اÐين ٕاال العنت واحلرج، ماذا خيرج من ذ� من ت عىل نفسه فمل جيد يف اÐين ٕاال العنت واحلرج، ماذا خيرج من ذ� من ننننوع وع وع وع 

قد بعثقد بعثقد بعثقد بعثمتمتمتمت ميرسين  ميرسين  ميرسين  ميرسين ««««: : : : ، ويف رواية، ويف رواية، ويف رواية، ويف رواية»»»»قد بعثقد بعثقد بعثقد بعثمتمتمتمت مبرشين مبرشين مبرشين مبرشين««««هذا الرجل؟ وقد قال النيب هذا الرجل؟ وقد قال النيب هذا الرجل؟ وقد قال النيب هذا الرجل؟ وقد قال النيب 
تعرفون اكن شلكها كيف، تعرف تعرفون اكن شلكها كيف، تعرف تعرفون اكن شلكها كيف، تعرف تعرفون اكن شلكها كيف، تعرف يبقى البيئة ذات نفسها، ٔانيبقى البيئة ذات نفسها، ٔانيبقى البيئة ذات نفسها، ٔانيبقى البيئة ذات نفسها، ٔانمتمتمتمت    » » » » ووووململململ تبعثوا منفرين تبعثوا منفرين تبعثوا منفرين تبعثوا منفرين

        . . . . هذا الرجل من خالل فهمه لهذا الرجل من خالل فهمه لهذا الرجل من خالل فهمه لهذا الرجل من خالل فهمه ل����ين فيظهر ٔاين فيظهر ٔاين فيظهر ٔاين فيظهر ٔاثثثثره عىل النفسره عىل النفسره عىل النفسره عىل النفس

ْ ﴿﴿﴿﴿     رفيقا حلê،  رفيقا حلê،  رفيقا حلê،  رفيقا حلê، ����فقد اكن النيب فقد اكن النيب فقد اكن النيب فقد اكن النيب  É ْ É ْ É ْ Éمتمتمتمت ٌٌ عَلَْيِه َما َعنِ عَلَْيِه َما َعنِ عَلَْيِه َما َعنِ عَلَْيِه َما َعنِ ْن ا¹نُفِسُمكْ َعزِيٌزٌ ْن ا¹نُفِسُمكْ َعزِيز ّمِ ْن ا¹نُفِسُمكْ َعزِيز ّمِ ْن ا¹نُفِسُمكْ َعزِيز ّمِ ٌٌ ّمِ لَقَْد َجاَءُمكْ َرُسوللَقَْد َجاَءُمكْ َرُسوللَقَْد َجاَءُمكْ َرُسوللَقَْد َجاَءُمكْ َرُسوٌلٌ
ٌٌ رºِحمي رºِحمي رºِحمي رºِحميٌٌٌٌ     وصف %لرٔافة والرمحة، وصف %لرٔافة والرمحة، وصف %لرٔافة والرمحة، وصف %لرٔافة والرمحة، ، ، ، ، ]]]]١١١١٢٨٢٨٢٨٢٨        : : : : التوبةالتوبةالتوبةالتوبة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َحرِيَحرِيَحرِيَحرِيصٌصٌصٌٌص عَلَْيُمك ِ%لُْمْؤِمِنَني َرُءوف عَلَْيُمك ِ%لُْمْؤِمِنَني َرُءوف عَلَْيُمك ِ%لُْمْؤِمِنَني َرُءوف عَلَْيُمك ِ%لُْمْؤِمِنَني َرُءوٌفٌ

 وفيه ٔاي يف هذا احلديث اáي هو التنطع، وفيه كراهية  وفيه ٔاي يف هذا احلديث اáي هو التنطع، وفيه كراهية  وفيه ٔاي يف هذا احلديث اáي هو التنطع، وفيه كراهية  وفيه ٔاي يف هذا احلديث اáي هو التنطع، وفيه كراهية ::::----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----النووي النووي النووي النووي : : : : قالقالقالقال



   من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالسابعتفريغ الدرس 

 

 

 �

التقعر يف الíم، %لتشدق وتلكف الفصاحة واسـتعامل وحيش اللغة ودقائق التقعر يف الíم، %لتشدق وتلكف الفصاحة واسـتعامل وحيش اللغة ودقائق التقعر يف الíم، %لتشدق وتلكف الفصاحة واسـتعامل وحيش اللغة ودقائق التقعر يف الíم، %لتشدق وتلكف الفصاحة واسـتعامل وحيش اللغة ودقائق 
إالعراض يف إالعراض يف إالعراض يف إالعراض يف خمخمخمخماطبة العوام وحنومه، خاطبوا الناس مبا يعرفون، ٔااطبة العوام وحنومه، خاطبوا الناس مبا يعرفون، ٔااطبة العوام وحنومه، خاطبوا الناس مبا يعرفون، ٔااطبة العوام وحنومه، خاطبوا الناس مبا يعرفون، ٔاحتحتحتحتبون ٔان يكذب بون ٔان يكذب بون ٔان يكذب بون ٔان يكذب 

        . . . . هللا ورسو;هللا ورسو;هللا ورسو;هللا ورسو;

ال تطروين ال تطروين ال تطروين ال تطروين مكمكمكمكـا ٔاطرت ـا ٔاطرت ـا ٔاطرت ـا ٔاطرت ««««: : : :  قال قال قال قال����         ٔان رسول هللا ٔان رسول هللا ٔان رسول هللا ٔان رسول هللا����        معمعمعمعر بن اخلطابر بن اخلطابر بن اخلطابر بن اخلطابوعن وعن وعن وعن ((((    
        . . . . ، رواه البخاري، رواه البخاري، رواه البخاري، رواه البخاري»»»»النصارى عيىس ابن مرمي، ٕامنـا ٔانـا عبـد هللا ورسـو;النصارى عيىس ابن مرمي، ٕامنـا ٔانـا عبـد هللا ورسـو;النصارى عيىس ابن مرمي، ٕامنـا ٔانـا عبـد هللا ورسـو;النصارى عيىس ابن مرمي، ٕامنـا ٔانـا عبـد هللا ورسـو;

دددد���� ٔاي تفرطوا يف مد ٔاي تفرطوا يف مد ٔاي تفرطوا يف مد ٔاي تفرطوا يف مد����    مكمكمكمكـا غلـت النصارى ـا غلـت النصارى ـا غلـت النصارى ـا غلـت النصارى  ال  ال  ال  ال متمتمتمتدحوين فتغلوا يف مدحوين فتغلوا يف مدحوين فتغلوا يف مدحوين فتغلوا يف م::::واملراد ٔايواملراد ٔايواملراد ٔايواملراد ٔاي
يف عيىس فادعوا فيه الربوبية وأاللوهية، وٕامنا ٔاZ عبد هللا فصفـوين مبا وصفين به يف عيىس فادعوا فيه الربوبية وأاللوهية، وٕامنا ٔاZ عبد هللا فصفـوين مبا وصفين به يف عيىس فادعوا فيه الربوبية وأاللوهية، وٕامنا ٔاZ عبد هللا فصفـوين مبا وصفين به يف عيىس فادعوا فيه الربوبية وأاللوهية، وٕامنا ٔاZ عبد هللا فصفـوين مبا وصفين به 

 عبد هللا، مع ٕاننا  عبد هللا، مع ٕاننا  عبد هللا، مع ٕاننا  عبد هللا، مع ٕاننا ���� هو حنن اáين قلنا ٕان محمد  هو حنن اáين قلنا ٕان محمد  هو حنن اáين قلنا ٕان محمد  هو حنن اáين قلنا ٕان محمد ))))عبد هللا ورسو;عبد هللا ورسو;عبد هللا ورسو;عبد هللا ورسو;: : : : ريب، وقولواريب، وقولواريب، وقولواريب، وقولوا
 ورسو;،  ورسو;،  ورسو;،  ورسو;، محمد عبد هللامحمد عبد هللامحمد عبد هللامحمد عبد هللا: : : : عندZ اعتقاد بذ�، لكن ربنا اáي وصفه بذ�، تقولعندZ اعتقاد بذ�، لكن ربنا اáي وصفه بذ�، تقولعندZ اعتقاد بذ�، لكن ربنا اáي وصفه بذ�، تقولعندZ اعتقاد بذ�، لكن ربنا اáي وصفه بذ�، تقول

ال تطروين ال تطروين ال تطروين ال تطروين مكمكمكمكـا ٔاطرت النصارى عيىس ابن ـا ٔاطرت النصارى عيىس ابن ـا ٔاطرت النصارى عيىس ابن ـا ٔاطرت النصارى عيىس ابن ««««:::: يف هذا احلديث يقول يف هذا احلديث يقول يف هذا احلديث يقول يف هذا احلديث يقول����فالنيب فالنيب فالنيب فالنيب 
ويف هذه أالمة كام قال شـيخ إالسالم فهيم شـبه %لهيود والنصارى، فهيم من ويف هذه أالمة كام قال شـيخ إالسالم فهيم شـبه %لهيود والنصارى، فهيم من ويف هذه أالمة كام قال شـيخ إالسالم فهيم شـبه %لهيود والنصارى، فهيم من ويف هذه أالمة كام قال شـيخ إالسالم فهيم شـبه %لهيود والنصارى، فهيم من » » » » مرميمرميمرميمرمي

        . . . . ، وفهيم من جا، وفهيم من جا، وفهيم من جا، وفهيم من جاىفىفىفىف فيه قال هو رجل وحنن الرجال فيه قال هو رجل وحنن الرجال فيه قال هو رجل وحنن الرجال فيه قال هو رجل وحنن الرجال����غاىل يف محمد غاىل يف محمد غاىل يف محمد غاىل يف محمد 
 وZقضوه ٔاعظم املناقضة فغلوا فيه  وZقضوه ٔاعظم املناقضة فغلوا فيه  وZقضوه ٔاعظم املناقضة فغلوا فيه  وZقضوه ٔاعظم املناقضة فغلوا فيه فأفأفأفأىبىبىبىب الضالل ٕاال  الضالل ٕاال  الضالل ٕاال  الضالل ٕاال خمخمخمخمالفة ٔالمـره وارتاك% لهنيهالفة ٔالمـره وارتاك% لهنيهالفة ٔالمـره وارتاك% لهنيهالفة ٔالمـره وارتاك% لهنيه((((

و%لغوا يف ٕاطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى يف عيىس ٔاو قريبا منه، فسألوه و%لغوا يف ٕاطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى يف عيىس ٔاو قريبا منه، فسألوه و%لغوا يف ٕاطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى يف عيىس ٔاو قريبا منه، فسألوه و%لغوا يف ٕاطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى يف عيىس ٔاو قريبا منه، فسألوه 
مغفرة اáنوب وتفريـمغفرة اáنوب وتفريـمغفرة اáنوب وتفريـمغفرة اáنوب وتفريـجججج الكروب وشفاء أالمراض وحنو ذ� مما هو  الكروب وشفاء أالمراض وحنو ذ� مما هو  الكروب وشفاء أالمراض وحنو ذ� مما هو  الكروب وشفاء أالمراض وحنو ذ� مما هو خمخمخمخمتتتتصصصص %$  %$  %$  %$ 

        ).).).).وحده ال رشيك لـه، ولك ذ� من الغلو يف اÐينوحده ال رشيك لـه، ولك ذ� من الغلو يف اÐينوحده ال رشيك لـه، ولك ذ� من الغلو يف اÐينوحده ال رشيك لـه، ولك ذ� من الغلو يف اÐين
 ذ� مزجوا احلق %لباطل، رٔاوا ٔاشـياء حق  ذ� مزجوا احلق %لباطل، رٔاوا ٔاشـياء حق  ذ� مزجوا احلق %لباطل، رٔاوا ٔاشـياء حق  ذ� مزجوا احلق %لباطل، رٔاوا ٔاشـياء حق طبعا افطبعا افطبعا افطبعا افرترترترتض الغلو، مه اáين وقعوا يفض الغلو، مه اáين وقعوا يفض الغلو، مه اáين وقعوا يفض الغلو، مه اáين وقعوا يف

وٕامارات صدق وعالمة صالح مفزجوها %لباطل، فأنت وٕامارات صدق وعالمة صالح مفزجوها %لباطل، فأنت وٕامارات صدق وعالمة صالح مفزجوها %لباطل، فأنت وٕامارات صدق وعالمة صالح مفزجوها %لباطل، فأنت ململململ يؤت مثل هذه الصفات  يؤت مثل هذه الصفات  يؤت مثل هذه الصفات  يؤت مثل هذه الصفات 
        : : : : ٕاال ٔان يكون شيئًا آخر، فوقعوا يف ذ� يف الغلوٕاال ٔان يكون شيئًا آخر، فوقعوا يف ذ� يف الغلوٕاال ٔان يكون شيئًا آخر، فوقعوا يف ذ� يف الغلوٕاال ٔان يكون شيئًا آخر، فوقعوا يف ذ� يف الغلو
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 �

        ::::ٔاسـباب الوقوع يف الغلؤاسـباب الوقوع يف الغلؤاسـباب الوقوع يف الغلؤاسـباب الوقوع يف الغلو
    حمحمحمحمبة الصاحلني، ٕاهنم بة الصاحلني، ٕاهنم بة الصاحلني، ٕاهنم بة الصاحلني، ٕاهنم حيحيحيحيبوا الصاحلني، كام يفعل بعض الناس مع آل بوا الصاحلني، كام يفعل بعض الناس مع آل بوا الصاحلني، كام يفعل بعض الناس مع آل بوا الصاحلني، كام يفعل بعض الناس مع آل :::: أالول أالول أالول أالولسببسببسببسببال ال ال ال 
        . . . . يتيتيتيتالب الب الب الب 
 فعل ٔاZس من ٔاهل العمل واÐين شيئًا ٔارادوا به خًريا، فظن من  فعل ٔاZس من ٔاهل العمل واÐين شيئًا ٔارادوا به خًريا، فظن من  فعل ٔاZس من ٔاهل العمل واÐين شيئًا ٔارادوا به خًريا، فظن من  فعل ٔاZس من ٔاهل العمل واÐين شيئًا ٔارادوا به خًريا، فظن من :::: الثاين الثاين الثاين الثاينسببسببسببسببال ال ال ال 

        . . . . بعدمه ٔاهنم ٔارادوا به غريه،بعدمه ٔاهنم ٔارادوا به غريه،بعدمه ٔاهنم ٔارادوا به غريه،بعدمه ٔاهنم ٔارادوا به غريه،
    ققققودا وسواعا ويغوودا وسواعا ويغوودا وسواعا ويغوودا وسواعا ويغوثثثث ويعو  ويعو  ويعو  ويعو  ( ( ( (: : : :  قوم نوح اكنوا  قوم نوح اكنوا  قوم نوح اكنوا  قوم نوح اكنوا حيحيحيحيبون ابون ابون ابون امخلمخلمخلمخلسة الصاحلنيسة الصاحلنيسة الصاحلنيسة الصاحلني::::مثال ذ�مثال ذ�مثال ذ�مثال ذ�

    ، ففعلوا شيئًا ظنوا ٔانه خًريا، نصبوا يف ٔاماكهنم اáين اكنوا جيلسون فهيا، ففعلوا شيئًا ظنوا ٔانه خًريا، نصبوا يف ٔاماكهنم اáين اكنوا جيلسون فهيا، ففعلوا شيئًا ظنوا ٔانه خًريا، نصبوا يف ٔاماكهنم اáين اكنوا جيلسون فهيا، ففعلوا شيئًا ظنوا ٔانه خًريا، نصبوا يف ٔاماكهنم اáين اكنوا جيلسون فهيا))))ونرساونرساونرساونرسا
عن العبادة ورٔاومه علت عن العبادة ورٔاومه علت عن العبادة ورٔاومه علت عن العبادة ورٔاومه علت مهمهمهمهمهم ونشطوا، مهم ونشطوا، مهم ونشطوا، مهم ونشطوا،  ٕاذا ف ٕاذا ف ٕاذا ف ٕاذا فرترترترتوا وا وا وا ٔاصناما ؤاصناما ؤاصناما ؤاصناما ومسمسمسمسوها بأسامهئم، حوها بأسامهئم، حوها بأسامهئم، حوها بأسامهئم، حىتىتىتىت

، فظن من بعدمه ٔاهنم ٔارادوا به غريه، ٔاي غري ما ظنوا، ، فظن من بعدمه ٔاهنم ٔارادوا به غريه، ٔاي غري ما ظنوا، ، فظن من بعدمه ٔاهنم ٔارادوا به غريه، ٔاي غري ما ظنوا، ، فظن من بعدمه ٔاهنم ٔارادوا به غريه، ٔاي غري ما ظنوا،  الزمان الزمان الزمان الزمانظنوا خًريا يف هذا ظنوا خًريا يف هذا ظنوا خًريا يف هذا ظنوا خًريا يف هذا 
        ....ونونونونيسيسيسيس العمل فعبدت من دون هللا العمل فعبدت من دون هللا العمل فعبدت من دون هللا العمل فعبدت من دون هللا: : : : قالقالقالقال

 يعين  يعين  يعين  يعين للللٕاليه البدعة ولو حسن قصد الفاعٕاليه البدعة ولو حسن قصد الفاعٕاليه البدعة ولو حسن قصد الفاعٕاليه البدعة ولو حسن قصد الفاع معرفة الشـيطان مبا تؤول  معرفة الشـيطان مبا تؤول  معرفة الشـيطان مبا تؤول  معرفة الشـيطان مبا تؤول ::::فيه فائدة عظميةفيه فائدة عظميةفيه فائدة عظميةفيه فائدة عظمية
        . . . .  و و و وتتتتسعني %% من اخلري لتقع يف %ب واحد من الرشسعني %% من اخلري لتقع يف %ب واحد من الرشسعني %% من اخلري لتقع يف %ب واحد من الرشسعني %% من اخلري لتقع يف %ب واحد من الرشةةةةالشـيطان، يفتالشـيطان، يفتالشـيطان، يفتالشـيطان، يفتحححح �  �  �  � تتتتسعسعسعسع

�� سد النيب � سد النيب � سد النيب � سد النيب ��� ومحى جناب التوحيد، سد لك أالبواب املوصø ٕاىل الرشك،  ومحى جناب التوحيد، سد لك أالبواب املوصø ٕاىل الرشك،  ومحى جناب التوحيد، سد لك أالبواب املوصø ٕاىل الرشك،  ومحى جناب التوحيد، سد لك أالبواب املوصø ٕاىل الرشك، ����فففف
� جاء قال ما شاء  جاء قال ما شاء  جاء قال ما شاء  جاء قال ما شاء ���ال تقول احلسن والنية، ٔاقول � ٔانت ٔافضل من الصحايب حيال تقول احلسن والنية، ٔاقول � ٔانت ٔافضل من الصحايب حيال تقول احلسن والنية، ٔاقول � ٔانت ٔافضل من الصحايب حيال تقول احلسن والنية، ٔاقول � ٔانت ٔافضل من الصحايب حي

هل هل هل هل » » » » $ ندا قل ما شاء هللا وحده$ ندا قل ما شاء هللا وحده$ ندا قل ما شاء هللا وحده$ ندا قل ما شاء هللا وحدهٔاجعلتين ٔاجعلتين ٔاجعلتين ٔاجعلتين ««««: : : : هللا وشهللا وشهللا وشهللا وشئئئئت، قال، يقول للصحايبت، قال، يقول للصحايبت، قال، يقول للصحايبت، قال، يقول للصحايب
قال للصحايب ٔاZ ٔاعرف ٕان نيتك حسـنة، غلظ القول، هل ٔانت ٔافضل من قال للصحايب ٔاZ ٔاعرف ٕان نيتك حسـنة، غلظ القول، هل ٔانت ٔافضل من قال للصحايب ٔاZ ٔاعرف ٕان نيتك حسـنة، غلظ القول، هل ٔانت ٔافضل من قال للصحايب ٔاZ ٔاعرف ٕان نيتك حسـنة، غلظ القول، هل ٔانت ٔافضل من 

 مع هللا ندا، ال  مع هللا ندا، ال  مع هللا ندا، ال  مع هللا ندا، ال ����الصحايب، هل ٔاحد منا يعتقد ٔان الصحايب نيته ٔان جيعل النيب الصحايب، هل ٔاحد منا يعتقد ٔان الصحايب نيته ٔان جيعل النيب الصحايب، هل ٔاحد منا يعتقد ٔان الصحايب نيته ٔان جيعل النيب الصحايب، هل ٔاحد منا يعتقد ٔان الصحايب نيته ٔان جيعل النيب 

ٔاجعلتين $ ندا قل ما شاء ٔاجعلتين $ ندا قل ما شاء ٔاجعلتين $ ندا قل ما شاء ٔاجعلتين $ ندا قل ما شاء ««««: : : :  جناب التوحيد، قال جناب التوحيد، قال جناب التوحيد، قال جناب التوحيد، قال����طبعا، ومع ذ� محى النيب طبعا، ومع ذ� محى النيب طبعا، ومع ذ� محى النيب طبعا، ومع ذ� محى النيب 
        . . . . يد ذ�، ننقي ٔاقوالنا ؤافعالنا حيد ذ�، ننقي ٔاقوالنا ؤافعالنا حيد ذ�، ننقي ٔاقوالنا ؤافعالنا حيد ذ�، ننقي ٔاقوالنا ؤافعالنا حىتىتىتىت حنمي جناب التوحيد حنمي جناب التوحيد حنمي جناب التوحيد حنمي جناب التوحيدحنن نر حنن نر حنن نر حنن نر » » » » هللا وحدههللا وحدههللا وحدههللا وحده
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 �

        ::::الرشك والكفر ؤانواعهامالرشك والكفر ؤانواعهامالرشك والكفر ؤانواعهامالرشك والكفر ؤانواعهام((((
وفيه مطالب، ما من ريب ٔان يف معرفة املسمل للرشك والكفر ؤاسـباهبام ووسـائلهام وفيه مطالب، ما من ريب ٔان يف معرفة املسمل للرشك والكفر ؤاسـباهبام ووسـائلهام وفيه مطالب، ما من ريب ٔان يف معرفة املسمل للرشك والكفر ؤاسـباهبام ووسـائلهام وفيه مطالب، ما من ريب ٔان يف معرفة املسمل للرشك والكفر ؤاسـباهبام ووسـائلهام 
ؤانواعهام فوائد عظمية، ٕاذا عرفها معرفة يقصد من وراهئا السالمة من هذه الرشور ؤانواعهام فوائد عظمية، ٕاذا عرفها معرفة يقصد من وراهئا السالمة من هذه الرشور ؤانواعهام فوائد عظمية، ٕاذا عرفها معرفة يقصد من وراهئا السالمة من هذه الرشور ؤانواعهام فوائد عظمية، ٕاذا عرفها معرفة يقصد من وراهئا السالمة من هذه الرشور 

 سـبحانه  سـبحانه  سـبحانه  سـبحانه حيحيحيحيـب ٔان تعرف سبيل احلـق لُتحب ـب ٔان تعرف سبيل احلـق لُتحب ـب ٔان تعرف سبيل احلـق لُتحب ـب ٔان تعرف سبيل احلـق لُتحب والنجاة من تÑ االٓفات، وهللاوالنجاة من تÑ االٓفات، وهللاوالنجاة من تÑ االٓفات، وهللاوالنجاة من تÑ االٓفات، وهللا
ووووتتتتسÑ، وسÑ، وسÑ، وسÑ، وحيحيحيحيب ٔان تعرف سـبل الباطل لتب ٔان تعرف سـبل الباطل لتب ٔان تعرف سـبل الباطل لتب ٔان تعرف سـبل الباطل لتججججتنب وتبغـض، واملسـمل كام ٔانه مطالب تنب وتبغـض، واملسـمل كام ٔانه مطالب تنب وتبغـض، واملسـمل كام ٔانه مطالب تنب وتبغـض، واملسـمل كام ٔانه مطالب 
مبعرفة سبيل اخلري لُيطبقها، فهو كذ� مطالب مبعرفة سـبل الرش ليحذرها، ولهذا مبعرفة سبيل اخلري لُيطبقها، فهو كذ� مطالب مبعرفة سـبل الرش ليحذرها، ولهذا مبعرفة سبيل اخلري لُيطبقها، فهو كذ� مطالب مبعرفة سـبل الرش ليحذرها، ولهذا مبعرفة سبيل اخلري لُيطبقها، فهو كذ� مطالب مبعرفة سـبل الرش ليحذرها، ولهذا 

اكن الناس اكن الناس اكن الناس اكن الناس ««««: : : : ثبت يف الصحيحني عن حذيفة بن الêن رضـي هللا عهنام ٔانه قالثبت يف الصحيحني عن حذيفة بن الêن رضـي هللا عهنام ٔانه قالثبت يف الصحيحني عن حذيفة بن الêن رضـي هللا عهنام ٔانه قالثبت يف الصحيحني عن حذيفة بن الêن رضـي هللا عهنام ٔانه قال

، ، ، ، »»»» عن اخلري وكنت ٔاسـأ; عن الرش  عن اخلري وكنت ٔاسـأ; عن الرش  عن اخلري وكنت ٔاسـأ; عن الرش  عن اخلري وكنت ٔاسـأ; عن الرش خمخمخمخمافة ٔان يدركينافة ٔان يدركينافة ٔان يدركينافة ٔان يدركين����        يسألون رسول هللايسألون رسول هللايسألون رسول هللايسألون رسول هللا

ٕامنا تنقض عـرى إالسـالم عروة عروة ٕاذا نشأ يف ٕامنا تنقض عـرى إالسـالم عروة عروة ٕاذا نشأ يف ٕامنا تنقض عـرى إالسـالم عروة عروة ٕاذا نشأ يف ٕامنا تنقض عـرى إالسـالم عروة عروة ٕاذا نشأ يف ««««        ����        ويقول ويقول ويقول ويقول معمعمعمعر بن اخلطابر بن اخلطابر بن اخلطابر بن اخلطاب
        ....»»»»إالسالم من ال يعرف اإالسالم من ال يعرف اإالسالم من ال يعرف اإالسالم من ال يعرف اجلجلجلجلاهليةاهليةاهليةاهلية

والقرآن الكرمي موالقرآن الكرمي موالقرآن الكرمي موالقرآن الكرمي ميليليليلء %الµٓت املبينة للرشك والكفر واء %الµٓت املبينة للرشك والكفر واء %الµٓت املبينة للرشك والكفر واء %الµٓت املبينة للرشك والكفر واحملحملحملحملذرة من الوقـوع فهيام، واÐا` ذرة من الوقـوع فهيام، واÐا` ذرة من الوقـوع فهيام، واÐا` ذرة من الوقـوع فهيام، واÐا` 
عىل سوء عاقبعىل سوء عاقبعىل سوء عاقبعىل سوء عاقبهتهتهتهتام يف اÐنيا واالٓخرة، بل ٕان ذ� مقصـد عظمي من مقاصد القرآن ام يف اÐنيا واالٓخرة، بل ٕان ذ� مقصـد عظمي من مقاصد القرآن ام يف اÐنيا واالٓخرة، بل ٕان ذ� مقصـد عظمي من مقاصد القرآن ام يف اÐنيا واالٓخرة، بل ٕان ذ� مقصـد عظمي من مقاصد القرآن 

َتِبَني ﴿﴿﴿﴿    : : : : الكرمي والسـنة املطهرة، الكرمي والسـنة املطهرة، الكرمي والسـنة املطهرة، الكرمي والسـنة املطهرة، مكمكمكمكـا قـال هللا تعـاىلـا قـال هللا تعـاىلـا قـال هللا تعـاىلـا قـال هللا تعـاىل ُل االµَِٓت َوِلتَسـْ َتِبَني َوَكَذِ�َ نَُفّصِ ُل االµَِٓت َوِلتَسـْ َتِبَني َوَكَذِ�َ نَُفّصِ ُل االµَِٓت َوِلتَسـْ َتِبَني َوَكَذِ�َ نَُفّصِ ُل االµَِٓت َوِلتَسـْ َوَكَذِ�َ نَُفّصِ
رِِمنيَ َسِبيَسِبيَسِبيَسِبي رِِمنيَ ْ رِِمنيَ ْ ُُل املُجججْجرِِمنيَ ْ ُُل امل ُُل امل         ....    ]]]]٥٥٥٥٥٥٥٥: : : : أالنعامأالنعامأالنعامأالنعام    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ُل امل

        ....وفê ِيوفê ِيوفê ِيوفê ِييليليليل ذكر لبعض املطالب املهمة املتعلقة هبذا ا ذكر لبعض املطالب املهمة املتعلقة هبذا ا ذكر لبعض املطالب املهمة املتعلقة هبذا ا ذكر لبعض املطالب املهمة املتعلقة هبذا اجلجلجلجلانبانبانبانب

        ....الرشكالرشكالرشكالرشك: : : : املطلب أالولاملطلب أالولاملطلب أالولاملطلب أالول
 اش اش اش اشرترترترتك يف اليشء، ك يف اليشء، ك يف اليشء، ك يف اليشء، ))))يطلق الرشك يف اللغة عىل التسوية بني الشـييطلق الرشك يف اللغة عىل التسوية بني الشـييطلق الرشك يف اللغة عىل التسوية بني الشـييطلق الرشك يف اللغة عىل التسوية بني الشـيئئئئنينينيني: : : :  تعريفه تعريفه تعريفه تعريفه----أ أ أ أ 

        ....يطلق عىل التسوية بني الشـييطلق عىل التسوية بني الشـييطلق عىل التسوية بني الشـييطلق عىل التسوية بني الشـيئئئئنينينيني
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Z ٔان التوحيد ثالZ ٔان التوحيد ثالZ ٔان التوحيد ثالZ ٔان التوحيد ثالثثثث، ربوبية ؤالوهية ، ربوبية ؤالوهية ، ربوبية ؤالوهية ، ربوبية ؤالوهية  فكام ذكر فكام ذكر فكام ذكر فكام ذكر)))) عام وخاص عام وخاص عام وخاص عام وخاص::::و; يف الرشع معنيانو; يف الرشع معنيانو; يف الرشع معنيانو; يف الرشع معنيان((((
رشك يف الربوبية، رشك يف رشك يف الربوبية، رشك يف رشك يف الربوبية، رشك يف رشك يف الربوبية، رشك يف : : : : ؤاسامء وصفات، وكذ� الرشك ثالؤاسامء وصفات، وكذ� الرشك ثالؤاسامء وصفات، وكذ� الرشك ثالؤاسامء وصفات، وكذ� الرشك ثالثثثث يف العام يف العام يف العام يف العام

        . . . . أاللوهية، ورشك يف أالسامء والصفاتأاللوهية، ورشك يف أالسامء والصفاتأاللوهية، ورشك يف أالسامء والصفاتأاللوهية، ورشك يف أالسامء والصفات
 وهو  وهو  وهو  وهو تتتتسوية يف ٔافعال هللا، سوية يف ٔافعال هللا، سوية يف ٔافعال هللا، سوية يف ٔافعال هللا، تتتتسوية غري هللا %$ فميـا سوية غري هللا %$ فميـا سوية غري هللا %$ فميـا سوية غري هللا %$ فميـا ::::الرشك يف الربوبيةالرشك يف الربوبيةالرشك يف الربوبيةالرشك يف الربوبية: : : : أالولأالولأالولأالول((((

 يعين ينسب ٔافعال هللا لغري  يعين ينسب ٔافعال هللا لغري  يعين ينسب ٔافعال هللا لغري  يعين ينسب ٔافعال هللا لغري ))))ىل غريهىل غريهىل غريهىل غريهخيتخيتخيتخيتصصصص %لربوبية ٔاي نسـبة ٔاو نسـبة  %لربوبية ٔاي نسـبة ٔاو نسـبة  %لربوبية ٔاي نسـبة ٔاو نسـبة  %لربوبية ٔاي نسـبة ٔاو نسـبة يشيشيشيشء مهنا إ ء مهنا إ ء مهنا إ ء مهنا إ 
هللا، اخللق فينسب أن ا}لوقني خيلقون، الرزق ٕان فالن يرزق، إالحياء، هللا، اخللق فينسب أن ا}لوقني خيلقون، الرزق ٕان فالن يرزق، إالحياء، هللا، اخللق فينسب أن ا}لوقني خيلقون، الرزق ٕان فالن يرزق، إالحياء، هللا، اخللق فينسب أن ا}لوقني خيلقون، الرزق ٕان فالن يرزق، إالحياء، 
إالماتة، إالعطاء، املنع، الشفاء، احلب، لك تÑ هذه أالشـياء من ٔافعال هللا، فٕاذا إالماتة، إالعطاء، املنع، الشفاء، احلب، لك تÑ هذه أالشـياء من ٔافعال هللا، فٕاذا إالماتة، إالعطاء، املنع، الشفاء، احلب، لك تÑ هذه أالشـياء من ٔافعال هللا، فٕاذا إالماتة، إالعطاء، املنع، الشفاء، احلب، لك تÑ هذه أالشـياء من ٔافعال هللا، فٕاذا 

        . . . . نسـنسـنسـنسـهبهبهبهبا لغري هللا فقد ٔارشك يف الربوبيةا لغري هللا فقد ٔارشك يف الربوبيةا لغري هللا فقد ٔارشك يف الربوبيةا لغري هللا فقد ٔارشك يف الربوبية
 مهنا ٕاىل غريه، اكخللق والرزق وإالجيـاد  مهنا ٕاىل غريه، اكخللق والرزق وإالجيـاد  مهنا ٕاىل غريه، اكخللق والرزق وإالجيـاد  مهنا ٕاىل غريه، اكخللق والرزق وإالجيـاد هـو مـن خصائهـو مـن خصائهـو مـن خصائهـو مـن خصائصصصص الربوبية، ٔاو نسـبة  الربوبية، ٔاو نسـبة  الربوبية، ٔاو نسـبة  الربوبية، ٔاو نسـبة يشيشيشيشءءءء((((

        ....وإالماتة والتدبري لهذا الكون وحنو ذ�وإالماتة والتدبري لهذا الكون وحنو ذ�وإالماتة والتدبري لهذا الكون وحنو ذ�وإالماتة والتدبري لهذا الكون وحنو ذ�
الº ُهَو ﴿﴿﴿﴿    : : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل

»
َ;َ ا

»
َماِء َواال¹ْرِض َال ا ºَن الس ِ يَْرُزقُُمك ّمِ º½ُهَو َهْل ِمْن َخاِلٍق غَْريُ ا ºال

»
َ;َ ا

»
َماِء َواال¹ْرِض َال ا ºَن الس ِ يَْرُزقُُمك ّمِ º½ُهَو َهْل ِمْن َخاِلٍق غَْريُ ا ºال

»
َ;َ ا

»
َماِء َواال¹ْرِض َال ا ºَن الس ِ يَْرُزقُُمك ّمِ º½ُهَو َهْل ِمْن َخاِلٍق غَْريُ ا ºال

»
َ;َ ا

»
َماِء َواال¹ْرِض َال ا ºَن الس ِ يَْرُزقُُمك ّمِ º½َهْل ِمْن َخاِلٍق غَْريُ ا     º º º º¹ىنىنىنىن فَا¹فَا¹فَا¹فَا

        ].].].].٣٣٣٣: : : : فاطرفاطرفاطرفاطر    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ تُْؤفَُكونَ تُْؤفَُكونَ تُْؤفَُكونَ تُْؤفَُكونَ 
 وهو  وهو  وهو  وهو تتتتسوية غـري هللا بـا$ يف سوية غـري هللا بـا$ يف سوية غـري هللا بـا$ يف سوية غـري هللا بـا$ يف يشيشيشيشء مهنا، ء مهنا، ء مهنا، ء مهنا، ::::تتتتالشـرك يف أالسامء والصفاالشـرك يف أالسامء والصفاالشـرك يف أالسامء والصفاالشـرك يف أالسامء والصفا: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين

ِميُع الَبِصريُ ﴿﴿﴿﴿: : : : وهللا تعاىل يقولوهللا تعاىل يقولوهللا تعاىل يقولوهللا تعاىل يقول ºِميُع الَبِصريُ  َوُهَو الس ºِميُع الَبِصريُ  َوُهَو الس ºِميُع الَبِصريُ  َوُهَو الس ºَوُهَو الس ٌٌ ٌءٌ ْ ءَ ْ ءَ ْ ءَ ِ يشيشيشَيشْ ِ́ ثْ ِ َ ِ ِ́ ثْ ِ َ ِ ِ́ ثْ ِ َ ِ ِ́ ثْ ، وقال ، وقال ، وقال ، وقال     ]]]]١١١١١١١١: : : : الشورىالشورىالشورىالشورى    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ لَيَْس لَيَْس لَيَْس لَيَْس مكمكمكَمكِ
**    ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل يا** ِ ياَ ِ ياَ ِ ياَ ٌٌ    ﴿﴿﴿﴿    : : : : ، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل، وقال تعاىل    ]]]]٦٥٦٥٦٥٦٥: : : : مرميمرميمرميمرمي    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َهْل تَْعَملُ َ;ُ َهْل تَْعَملُ َ;ُ َهْل تَْعَملُ َ;ُ َهْل تَْعَملُ َ;ُ مسمسمسَمسِ ُ ا¹َحٌدٌ º½ا¹َحدقُْل ُهَو ا ُ º½ا¹َحدقُْل ُهَو ا ُ º½ا¹َحدقُْل ُهَو ا ُ º½قُْل ُهَو ا        **** ُ º½ا ُ º½ا ُ º½ا ُ º½ا

َمُد  ºَمُد الص ºَمُد الص ºَمُد الص ºلَمْ لَمْ لَمْ لَمْ     ****    الص ْÐََولَْم يُو ْ ِ ْÐََولَْم يُو ْ ِ ْÐََولَْم يُو ْ ِ ْÐَيَ���ِ�ْ َولَْم يُو َ َ ي َ ي ُ ُكُفوًا ا¹َحدٌٌٌٌ    ****     ي º; ُكُفوًا ا¹َحدَولَْم يَُكن ُ º; ُكُفوًا ا¹َحدَولَْم يَُكن ُ º; ُكُفوًا ا¹َحدَولَْم يَُكن ُ º; خالص    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َولَْم يَُكن
»
خالصاال
»
خالصاال
»
خالصاال
»
، ، ، ، ململململ يكن ;  يكن ;  يكن ;  يكن ;     ]]]]٤٤٤٤    ----١١١١: : : : اال

        . . . . كفء وال نظريكفء وال نظريكفء وال نظريكفء وال نظري
 وهو  وهو  وهو  وهو تتتتسوية غري هللا %$ يف شـيء مـن خصائسوية غري هللا %$ يف شـيء مـن خصائسوية غري هللا %$ يف شـيء مـن خصائسوية غري هللا %$ يف شـيء مـن خصائصصصص    ::::الرشك يف أاللوهيةالرشك يف أاللوهيةالرشك يف أاللوهيةالرشك يف أاللوهية: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث

        ....أاللوهية، اكلصالة والصيام واÐعاء وvسـتغاثة واáبـأاللوهية، اكلصالة والصيام واÐعاء وvسـتغاثة واáبـأاللوهية، اكلصالة والصيام واÐعاء وvسـتغاثة واáبـأاللوهية، اكلصالة والصيام واÐعاء وvسـتغاثة واáبـحححح والنـذر وحنو ذ� والنـذر وحنو ذ� والنـذر وحنو ذ� والنـذر وحنو ذ�
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ِ ﴿﴿﴿﴿    : : : :  تعاىل تعاىل تعاىل تعاىلقال هللاقال هللاقال هللاقال هللا º½وَهنُْم َكُحّبِ اÉب ِ ُ ِ º½وَهنُْم َكُحّبِ اÉب ِ ُ ِ º½وَهنُْم َكُحّبِ اÉب ِ ُ ِ º½وَهنُْم َكُحّبِ اÉب ِ ا¹نَدادًا حيحيحيُحيِ º½ِخُذ ِمن ُدوِن اºاِس َمن يَتºا¹نَدادًا َوِمَن الن ِ º½ِخُذ ِمن ُدوِن اºاِس َمن يَتºا¹نَدادًا َوِمَن الن ِ º½ِخُذ ِمن ُدوِن اºاِس َمن يَتºا¹نَدادًا َوِمَن الن ِ º½ِخُذ ِمن ُدوِن اºاِس َمن يَتºَوِمَن الن ﴾ ﴾ ﴾ ﴾
 ٕاذن هذا رشك يف أاللوهية، الفعل هو احلب، فعل القلب، هذا  ٕاذن هذا رشك يف أاللوهية، الفعل هو احلب، فعل القلب، هذا  ٕاذن هذا رشك يف أاللوهية، الفعل هو احلب، فعل القلب، هذا  ٕاذن هذا رشك يف أاللوهية، الفعل هو احلب، فعل القلب، هذا ]]]]١١١١٦٥٦٥٦٥٦٥: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    

        ....املعىن العاماملعىن العاماملعىن العاماملعىن العام
ك ك ك ك الرشك أاللوهية، رش الرشك أاللوهية، رش الرشك أاللوهية، رش الرشك أاللوهية، رش : : : : تتتتساويه يف ٔاقسام التوحيد الثالثةساويه يف ٔاقسام التوحيد الثالثةساويه يف ٔاقسام التوحيد الثالثةساويه يف ٔاقسام التوحيد الثالثة ٔان  ٔان  ٔان  ٔان ::::املعىن العام املعىن العام املعىن العام املعىن العام فففف    

        ....ربوبية، رشك يف أالسامء والصفاتربوبية، رشك يف أالسامء والصفاتربوبية، رشك يف أالسامء والصفاتربوبية، رشك يف أالسامء والصفات
، هذا ي، هذا ي، هذا ي، هذا يرصرصرصرصف ف ف ف )))) وهو ٔان يتخذ $ ندا يدعوه كـام يدعو هللا وهو ٔان يتخذ $ ندا يدعوه كـام يدعو هللا وهو ٔان يتخذ $ ندا يدعوه كـام يدعو هللا وهو ٔان يتخذ $ ندا يدعوه كـام يدعو هللا:::: املعىن اخلاص املعىن اخلاص املعىن اخلاص املعىن اخلاص----٢٢٢٢((((

        ....وهذا اختذ مع هللا غريه، يسأل كام يسأل هللا، ويدعوا كام يدعوا هللاوهذا اختذ مع هللا غريه، يسأل كام يسأل هللا، ويدعوا كام يدعوا هللاوهذا اختذ مع هللا غريه، يسأل كام يسأل هللا، ويدعوا كام يدعوا هللاوهذا اختذ مع هللا غريه، يسأل كام يسأل هللا، ويدعوا كام يدعوا هللا
ويسأ; الشفاعة كام يسأل هللا ويرجوه كام يرجو هللا، وويسأ; الشفاعة كام يسأل هللا ويرجوه كام يرجو هللا، وويسأ; الشفاعة كام يسأل هللا ويرجوه كام يرجو هللا، وويسأ; الشفاعة كام يسأل هللا ويرجوه كام يرجو هللا، وحيحيحيحيبه كام به كام به كام به كام حيحيحيحيب هللا، وهـذا ب هللا، وهـذا ب هللا، وهـذا ب هللا، وهـذا ((((

    ....ٕاذا ٔاطلقت يف القرآن ٔاو السـنةٕاذا ٔاطلقت يف القرآن ٔاو السـنةٕاذا ٔاطلقت يف القرآن ٔاو السـنةٕاذا ٔاطلقت يف القرآن ٔاو السـنة        """"الرشكالرشكالرشكالرشك""""        ىن اخلاص هو املتبادر من ىن اخلاص هو املتبادر من ىن اخلاص هو املتبادر من ىن اخلاص هو املتبادر من لكلكلكلكمةمةمةمةهو املعهو املعهو املعهو املع
        .... أالد` عىل ذم الرشك وبيان خطره أالد` عىل ذم الرشك وبيان خطره أالد` عىل ذم الرشك وبيان خطره أالد` عىل ذم الرشك وبيان خطره- - - - بببب

لقد تنوعت دال` النصوص عىل ذم الرشك والتحذير منه وبيان خطـره وسوء لقد تنوعت دال` النصوص عىل ذم الرشك والتحذير منه وبيان خطـره وسوء لقد تنوعت دال` النصوص عىل ذم الرشك والتحذير منه وبيان خطـره وسوء لقد تنوعت دال` النصوص عىل ذم الرشك والتحذير منه وبيان خطـره وسوء 
        ....عاقبته عىل املرشكني يف اÐنيا واالٓخرةعاقبته عىل املرشكني يف اÐنيا واالٓخرةعاقبته عىل املرشكني يف اÐنيا واالٓخرةعاقبته عىل املرشكني يف اÐنيا واالٓخرة

ٕاال %لتوبة منـه قبل املوت، ٕاال %لتوبة منـه قبل املوت، ٕاال %لتوبة منـه قبل املوت، ٕاال %لتوبة منـه قبل املوت،  فقد ٔاخرب هللا سـبحانه ٔانه اáنب اáي ال يغفره  فقد ٔاخرب هللا سـبحانه ٔانه اáنب اáي ال يغفره  فقد ٔاخرب هللا سـبحانه ٔانه اáنب اáي ال يغفره  فقد ٔاخرب هللا سـبحانه ٔانه اáنب اáي ال يغفره ----١١١١
َك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِ�َ ِلَمن يََشاءُ ﴿﴿﴿﴿    : : : : فقال تعاىلفقال تعاىلفقال تعاىلفقال تعاىل َ َال يَْغِفُر ا¹ن يُْرشَ º½ا ºن»

َك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِ�َ ِلَمن يََشاءُ ا َ َال يَْغِفُر ا¹ن يُْرشَ º½ا ºن»
َك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِ�َ ِلَمن يََشاءُ ا َ َال يَْغِفُر ا¹ن يُْرشَ º½ا ºن»
َك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِ�َ ِلَمن يََشاءُ ا َ َال يَْغِفُر ا¹ن يُْرشَ º½ا ºن»
﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا

        ....    ]]]]٤٨٤٨٤٨٤٨: : : : النساءالنساءالنساءالنساء    [[[[        
ٌٌ َعِظمي َعِظمي َعِظمي َعِظميٌٌٌٌ    ﴿﴿﴿﴿: : : :  ووصفه بأنه ٔاظمل الظمل، فقال تعاىل ووصفه بأنه ٔاظمل الظمل، فقال تعاىل ووصفه بأنه ٔاظمل الظمل، فقال تعاىل ووصفه بأنه ٔاظمل الظمل، فقال تعاىل- - - - ٢٢٢٢     َك لَُظْملٌٌ ْ نº الّرشِ »

َك لَُظْمل ا ْ نº الّرشِ »
َك لَُظْمل ا ْ نº الّرشِ »
َك لَُظْمل ا ْ نº الّرشِ »
        ....]]]]١١١١٣٣٣٣: : : : لقامنلقامنلقامنلقامن    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾  ا

يَن ِمن قَْبÑَِ ﴿﴿﴿﴿    : : : :  ؤاخرب ٔانه  ؤاخرب ٔانه  ؤاخرب ٔانه  ؤاخرب ٔانه حمحمحمحمبط لبط لبط لبط لالالالٔالعامل، فقال تعاىلٔعامل، فقال تعاىلٔعامل، فقال تعاىلٔعامل، فقال تعاىل----٣٣٣٣ ِ ºáَىل ا
»
لَْيَك َوا

»
َ ا ِ َÑِيَن ِمن قَْب ِ ºáَىل ا

»
لَْيَك َوا

»
َ ا ِ َÑِيَن ِمن قَْب ِ ºáَىل ا

»
لَْيَك َوا

»
َ ا ِ َÑِيَن ِمن قَْب ِ ºáَىل ا

»
لَْيَك َوا

»
وووو���ِ�َ ا 22 َولَقَْد اَولَقَْد اَولَقَْد اَولَقَْد ا22

ِينَ  ِينَ ِ ِينَ ِ Ñََُ َولَتَُكونَنº ِمَن اخلَارسرسرسِرسِينَ ِ Ñََُ َولَتَُكونَنº ِمَن اخلَاَ Ñََُ َولَتَُكونَنº ِمَن اخلَاَ ْكَت لََيْحَبَطنº معمعمعَمعÑََُ َولَتَُكونَنº ِمَن اخلَاَ ْ ا¹ْرشَ ِ ºْكَت لََيْحَبَطن ْ ا¹ْرشَ ِ ºْكَت لََيْحَبَطن ْ ا¹ْرشَ ِ ºْكَت لََيْحَبَطن َلَنئنئنئِنئْ ا¹ْرشَ َل َل         ....    ]]]]٦٥٦٥٦٥٦٥        : : : : الزمرالزمرالزمرالزمر    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ل

قَالُوا َوُمهْ قَالُوا َوُمهْ قَالُوا َوُمهْ قَالُوا َوُمهْ ﴿﴿﴿﴿    : : : :  ووصف بأن فيه تنقصا لرب العاملني ومساواة لغريه به، فقال تعاىل ووصف بأن فيه تنقصا لرب العاملني ومساواة لغريه به، فقال تعاىل ووصف بأن فيه تنقصا لرب العاملني ومساواة لغريه به، فقال تعاىل ووصف بأن فيه تنقصا لرب العاملني ومساواة لغريه به، فقال تعاىل----٤٤٤٤



   من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالسابعتفريغ الدرس 

 

 

 ��

ــِصُموَن  َت ــا َخيْ ــِصُموَن ِفهيَ َت ــا َخيْ ــِصُموَن ِفهيَ َت ــا َخيْ ــِصُموَن ِفهيَ َت ــا َخيْ ــٍني ****    ِفهيَ ِب Éــي َضــالٍل م ــا لَِف ºن ُكن
»
ِ ا º½Ûَ ــٍني ِب Éــي َضــالٍل م ــا لَِف ºن ُكن
»
ِ ا º½Ûَ ــٍني ِب Éــي َضــالٍل م ــا لَِف ºن ُكن
»
ِ ا º½Ûَ ــٍني ِب Éــي َضــالٍل م ــا لَِف ºن ُكن
»
ِ ا º½Ûَ    **** َــالَِمني ــَرّبِ الَع يُمك ِب ُــَسّوِ ْذ ن

»
ــالَِمنيَ ا ــَرّبِ الَع يُمك ِب ُــَسّوِ ْذ ن
»
ــالَِمنيَ ا ــَرّبِ الَع يُمك ِب ُــَسّوِ ْذ ن
»
ــالَِمنيَ ا ــَرّبِ الَع يُمك ِب ُــَسّوِ ْذ ن
»
﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا

        ....    ]]]]٩٨٩٨٩٨٩٨    ----٩٦٩٦٩٦٩٦: : : : الشعراءالشعراءالشعراءالشعراء    [[[[    
ºُه َمن يُْرشِْك ﴿﴿﴿﴿: : : :  ؤاخرب ٔان من مات عليه يكون  ؤاخرب ٔان من مات عليه يكون  ؤاخرب ٔان من مات عليه يكون  ؤاخرب ٔان من مات عليه يكون خم�خم�خم�خم�ا يف Zر ا يف Zر ا يف Zر ا يف Zر 7من7من7من7من، فقال تعـاىل، فقال تعـاىل، فقال تعـاىل، فقال تعـاىل----٥٥٥٥ ن

»
ºُه َمن يُْرشِْك ا ن
»
ºُه َمن يُْرشِْك ا ن
»
ºُه َمن يُْرشِْك ا ن
»
ا

 ُ º½َم ا ºفََقْد َحر ِ º½%ِ ُ º½َم ا ºفََقْد َحر ِ º½%ِ ُ º½َم ا ºفََقْد َحر ِ º½%ِ ُ º½َم ا ºفََقْد َحر ِ º½%ِ ٍاِلِمَني ِمْن ا¹نَصار ºاُر َوَما ِللظºاِلِمَني ِمْن ا¹نَصارٍ َواُه الن ºاُر َوَما ِللظºاِلِمَني ِمْن ا¹نَصارٍ َواُه الن ºاُر َوَما ِللظºاِلِمَني ِمْن ا¹نَصارٍ َواُه الن ºاُر َوَما ِللظº88َواُه الن         ....    ]]]]٧٧٧٧٢٢٢٢: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾  عَلَْيِه ا عَلَْيِه ا عَلَْيِه ا عَلَْيِه اجلجلجلجلَنºَة َوَماَنºَة َوَماَنºَة َوَماَنºَة َوَما88
        ....ٕاىل غري ذ� من ٔانواع أالد`، وٕاىل غري ذ� من ٔانواع أالد`، وٕاىل غري ذ� من ٔانواع أالد`، وٕاىل غري ذ� من ٔانواع أالد`، ويهيهيهيه كثرية جدا يف القرآن الكرمي كثرية جدا يف القرآن الكرمي كثرية جدا يف القرآن الكرمي كثرية جدا يف القرآن الكرمي

ٕان ٔاصل الرشك وسبب وقوعه يف بين آدم هـو الغلـو يف ٕان ٔاصل الرشك وسبب وقوعه يف بين آدم هـو الغلـو يف ٕان ٔاصل الرشك وسبب وقوعه يف بين آدم هـو الغلـو يف ٕان ٔاصل الرشك وسبب وقوعه يف بين آدم هـو الغلـو يف : : : :  سبب وقوع الرشك سبب وقوع الرشك سبب وقوع الرشك سبب وقوع الرشك- - - - جججج
: : : : حلد يف ٕاطراهئم ومدحلد يف ٕاطراهئم ومدحلد يف ٕاطراهئم ومدحلد يف ٕاطراهئم ومد;;;;م والثناء علهيم، قال هللا تعـاىلم والثناء علهيم، قال هللا تعـاىلم والثناء علهيم، قال هللا تعـاىلم والثناء علهيم، قال هللا تعـاىلالصـاحلني املعظمني، والصـاحلني املعظمني، والصـاحلني املعظمني، والصـاحلني املعظمني، وجتجتجتجتاوز ااوز ااوز ااوز ا

** َوَال ُسَواعًا َوَال يَُغو َوَال ُسَواعًا َوَال يَُغو َوَال ُسَواعًا َوَال يَُغو َوَال ُسَواعًا َوَال يَُغوثثثَث َويَُعوَق َونَْرساً َ َويَُعوَق َونَْرساً َ َويَُعوَق َونَْرساً َ َويَُعوَق َونَْرساً ﴿﴿﴿﴿     : : : : نوحنوحنوحنوح    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوقَالُوا َال تََذُرنº آِلهَتَُمكْ َوَال تََذُرنº َوداَوقَالُوا َال تََذُرنº آِلهَتَُمكْ َوَال تََذُرنº َوداَوقَالُوا َال تََذُرنº آِلهَتَُمكْ َوَال تََذُرنº َوداَوقَالُوا َال تََذُرنº آِلهَتَُمكْ َوَال تََذُرنº َودا**
٢٣٢٣٢٣٢٣[[[[     . . . .        

رمه رمه رمه رمه فهذه ٔاسـامء رجـال صـاحلني من قوم نوح ملا مـاتوا جعلـوا لـهم ٔاصنـامـا عىل صـو فهذه ٔاسـامء رجـال صـاحلني من قوم نوح ملا مـاتوا جعلـوا لـهم ٔاصنـامـا عىل صـو فهذه ٔاسـامء رجـال صـاحلني من قوم نوح ملا مـاتوا جعلـوا لـهم ٔاصنـامـا عىل صـو فهذه ٔاسـامء رجـال صـاحلني من قوم نوح ملا مـاتوا جعلـوا لـهم ٔاصنـامـا عىل صـو 
وسـموها بأسامهئم قـاصدين بذ� تعظميهم وختليد ذكرمه وتذكر فضلهم ٕاىل ٔان آل وسـموها بأسامهئم قـاصدين بذ� تعظميهم وختليد ذكرمه وتذكر فضلهم ٕاىل ٔان آل وسـموها بأسامهئم قـاصدين بذ� تعظميهم وختليد ذكرمه وتذكر فضلهم ٕاىل ٔان آل وسـموها بأسامهئم قـاصدين بذ� تعظميهم وختليد ذكرمه وتذكر فضلهم ٕاىل ٔان آل 

        ....هبـم أالمـر ٕاىل عبادهبـم أالمـر ٕاىل عبادهبـم أالمـر ٕاىل عبادهبـم أالمـر ٕاىل عبادهتهتهتهتمممم
صارت أالو¥ن صارت أالو¥ن صارت أالو¥ن صارت أالو¥ن ««««    ::::ويشـهد لـهذا ما روي عن ابن عباس ريض هللا عهنام ٔانـه قـالويشـهد لـهذا ما روي عن ابن عباس ريض هللا عهنام ٔانـه قـالويشـهد لـهذا ما روي عن ابن عباس ريض هللا عهنام ٔانـه قـالويشـهد لـهذا ما روي عن ابن عباس ريض هللا عهنام ٔانـه قـال

اليت اكنت يف قوم نوح يف العرب بعد، ٔامـا ود فكـانت للكب بدومة االيت اكنت يف قوم نوح يف العرب بعد، ٔامـا ود فكـانت للكب بدومة االيت اكنت يف قوم نوح يف العرب بعد، ٔامـا ود فكـانت للكب بدومة االيت اكنت يف قوم نوح يف العرب بعد، ٔامـا ود فكـانت للكب بدومة اجلجلجلجلندل، ؤاما ندل، ؤاما ندل، ؤاما ندل، ؤاما 
نت لهذيل، وأما يغونت لهذيل، وأما يغونت لهذيل، وأما يغونت لهذيل، وأما يغوثثثث فاكنت ملـراد، مث لبين غطيف % فاكنت ملـراد، مث لبين غطيف % فاكنت ملـراد، مث لبين غطيف % فاكنت ملـراد، مث لبين غطيف %جلجلجلجلوف عند سـبأ، وف عند سـبأ، وف عند سـبأ، وف عند سـبأ، سواع فاكسواع فاكسواع فاكسواع فاك

ؤاما يعوق فاكنت هلمدان، ؤامـا نسـر فاكنت محلري الٓل ذي الíع، ٔاسامء رجال ؤاما يعوق فاكنت هلمدان، ؤامـا نسـر فاكنت محلري الٓل ذي الíع، ٔاسامء رجال ؤاما يعوق فاكنت هلمدان، ؤامـا نسـر فاكنت محلري الٓل ذي الíع، ٔاسامء رجال ؤاما يعوق فاكنت هلمدان، ؤامـا نسـر فاكنت محلري الٓل ذي الíع، ٔاسامء رجال 
صاحلني من قوم نوح، فلام هلكوا ٔاوصاحلني من قوم نوح، فلام هلكوا ٔاوصاحلني من قوم نوح، فلام هلكوا ٔاوصاحلني من قوم نوح، فلام هلكوا ٔاو<<<< الشـيطان ٕاىل قو الشـيطان ٕاىل قو الشـيطان ٕاىل قو الشـيطان ٕاىل قو====م ٔان انصبوا ٕاىل جمالسهم م ٔان انصبوا ٕاىل جمالسهم م ٔان انصبوا ٕاىل جمالسهم م ٔان انصبوا ٕاىل جمالسهم 

لوا فمل تعبد حلوا فمل تعبد حلوا فمل تعبد حلوا فمل تعبد حىتىتىتىت ٕاذا هÑ ٔاول ٕاذا هÑ ٔاول ٕاذا هÑ ٔاول ٕاذا هÑ ٔاولئئئئك ك ك ك اليت اكنوا جيلسـون ٔانصا% واليت اكنوا جيلسـون ٔانصا% واليت اكنوا جيلسـون ٔانصا% واليت اكنوا جيلسـون ٔانصا% ومسمسمسمسوها بأسامهئم ففعوها بأسامهئم ففعوها بأسامهئم ففعوها بأسامهئم ففع
        . . . . »»»»العمل العلـم عبدتالعمل العلـم عبدتالعمل العلـم عبدتالعمل العلـم عبدت        ونسخونسخونسخونسخ
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َوقَالُوا َال تََذُرنº َوقَالُوا َال تََذُرنº َوقَالُوا َال تََذُرنº َوقَالُوا َال تََذُرنº ﴿﴿﴿﴿    : : : : روى ابن جرير الطربي عن محمد بن قيس عند قو; تعاىلروى ابن جرير الطربي عن محمد بن قيس عند قو; تعاىلروى ابن جرير الطربي عن محمد بن قيس عند قو; تعاىلروى ابن جرير الطربي عن محمد بن قيس عند قو; تعاىل
م، م، م، م، هبهبهبهباكنوا قوما صاحلني من بين آدم، واكن لهـم ٔاتباع يقتدون اكنوا قوما صاحلني من بين آدم، واكن لهـم ٔاتباع يقتدون اكنوا قوما صاحلني من بين آدم، واكن لهـم ٔاتباع يقتدون اكنوا قوما صاحلني من بين آدم، واكن لهـم ٔاتباع يقتدون ««««        :::: االٓية، قال االٓية، قال االٓية، قال االٓية، قال    ﴾﴾﴾﴾آِلهَتَُمكْ آِلهَتَُمكْ آِلهَتَُمكْ آِلهَتَُمكْ 

لـو صورZمه اكن ٔاشوق لنا ٕاىل لـو صورZمه اكن ٔاشوق لنا ٕاىل لـو صورZمه اكن ٔاشوق لنا ٕاىل لـو صورZمه اكن ٔاشوق لنا ٕاىل : : : : تدون هبـمتدون هبـمتدون هبـمتدون هبـمفلام ماتوا قال ٔافلام ماتوا قال ٔافلام ماتوا قال ٔافلام ماتوا قال ٔاحصحصحصحصاهبم اáين اكنوا يق اهبم اáين اكنوا يق اهبم اáين اكنوا يق اهبم اáين اكنوا يق 
ٕامنا ٕامنا ٕامنا ٕامنا : : : : العبادة ٕاذا ذكرZمه، فصورومه، فلام مـاتوا وجاء آخرون دب ٕالهيم ٕابليس فقالالعبادة ٕاذا ذكرZمه، فصورومه، فلام مـاتوا وجاء آخرون دب ٕالهيم ٕابليس فقالالعبادة ٕاذا ذكرZمه، فصورومه، فلام مـاتوا وجاء آخرون دب ٕالهيم ٕابليس فقالالعبادة ٕاذا ذكرZمه، فصورومه، فلام مـاتوا وجاء آخرون دب ٕالهيم ٕابليس فقال

        . . . . »»»»اكنوا يعبدوهنم وهبـم يسـقون املطر، فعبدومهاكنوا يعبدوهنم وهبـم يسـقون املطر، فعبدومهاكنوا يعبدوهنم وهبـم يسـقون املطر، فعبدومهاكنوا يعبدوهنم وهبـم يسـقون املطر، فعبدومه
        ::::جفمعوا بني فتنتنيجفمعوا بني فتنتنيجفمعوا بني فتنتنيجفمعوا بني فتنتني

        . . . .  ٔاي لزمومه ٔاي لزمومه ٔاي لزمومه ٔاي لزمومه)))) العكوف عىل قبورمه العكوف عىل قبورمه العكوف عىل قبورمه العكوف عىل قبورمه::::أالوىلأالوىلأالوىلأالوىل
        ....السهم واالسهم واالسهم واالسهم واجلجلجلجللوس ٕالهيالوس ٕالهيالوس ٕالهيالوس ٕالهيا تصوير صورمه ونص تصوير صورمه ونص تصوير صورمه ونص تصوير صورمه ونصهبهبهبهبا يف جما يف جما يف جما يف جم::::الثانيةالثانيةالثانيةالثانية

 ٔاعظم وسائل الرشك يف لك زمان  ٔاعظم وسائل الرشك يف لك زمان  ٔاعظم وسائل الرشك يف لك زمان  ٔاعظم وسائل الرشك يف لك زمان هذاهذاهذاهذاففففهبهبهبهبذا وقع الرشك ٔالول مرة يف Ûرذا وقع الرشك ٔالول مرة يف Ûرذا وقع الرشك ٔالول مرة يف Ûرذا وقع الرشك ٔالول مرة يف Ûرخيخيخيخي البرشية ف  البرشية ف  البرشية ف  البرشية ف 
        . . . . اكن الغلو يف الصاحلنياكن الغلو يف الصاحلنياكن الغلو يف الصاحلنياكن الغلو يف الصاحلني: : : :  ٕاذن عرفنا سبب الرشك ٕاذن عرفنا سبب الرشك ٕاذن عرفنا سبب الرشك ٕاذن عرفنا سبب الرشك))))وماكنوماكنوماكنوماكن

        ....أكرب ؤاصغرأكرب ؤاصغرأكرب ؤاصغرأكرب ؤاصغر: : : : ينقسم الرشك ٕاىل قسمنيينقسم الرشك ٕاىل قسمنيينقسم الرشك ٕاىل قسمنيينقسم الرشك ٕاىل قسمني: : : :  ٔانواع الرشك ٔانواع الرشك ٔانواع الرشك ٔانواع الرشك- - - - دددد((((
 وهـو Zقل من مø  وهـو Zقل من مø  وهـو Zقل من مø  وهـو Zقل من مø  هو اختاذ ند مع هللا يعبد كام يعبد هللا، هو اختاذ ند مع هللا يعبد كام يعبد هللا، هو اختاذ ند مع هللا يعبد كام يعبد هللا، هو اختاذ ند مع هللا يعبد كام يعبد هللا،:::: الرشك االٔكرب الرشك االٔكرب الرشك االٔكرب الرشك االٔكرب----١١١١

إالسالم إالسالم إالسالم إالسالم حمحمحمحمبط لبط لبط لبط لالالالٔالعامل ٔعامل ٔعامل ٔعامل لكلكلكلكها، وصاحبه ٕان مات عليه يكـون ها، وصاحبه ٕان مات عليه يكـون ها، وصاحبه ٕان مات عليه يكـون ها، وصاحبه ٕان مات عليه يكـون خم�خم�خم�خم�ا يف Zر ا يف Zر ا يف Zر ا يف Zر 7من7من7من7من ال  ال  ال  ال 
        ).).).).يقيقيقيقىضىضىضىض عليه فميوت وال خيفف عنه من عذاهبا عليه فميوت وال خيفف عنه من عذاهبا عليه فميوت وال خيفف عنه من عذاهبا عليه فميوت وال خيفف عنه من عذاهبا

رشك اÐعوة، رشك النية وإالرادة والقصد، ورشك رشك اÐعوة، رشك النية وإالرادة والقصد، ورشك رشك اÐعوة، رشك النية وإالرادة والقصد، ورشك رشك اÐعوة، رشك النية وإالرادة والقصد، ورشك : : : : هذا الرشك االٔكرب، ٔاربعة ٔانواعهذا الرشك االٔكرب، ٔاربعة ٔانواعهذا الرشك االٔكرب، ٔاربعة ٔانواعهذا الرشك االٔكرب، ٔاربعة ٔانواع
        . . . . الطاعة، ورشك االطاعة، ورشك االطاعة، ورشك االطاعة، ورشك احملحملحملحملبةبةبةبة

        :::: الرشك االٔكرب ٕاىل ٔاربعة ٔانواع الرشك االٔكرب ٕاىل ٔاربعة ٔانواع الرشك االٔكرب ٕاىل ٔاربعة ٔانواع الرشك االٔكرب ٕاىل ٔاربعة ٔانواعوينقسموينقسموينقسموينقسم: : : : ٔانواع الرشك االٔكربٔانواع الرشك االٔكربٔانواع الرشك االٔكربٔانواع الرشك االٔكرب((((
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 ٔاي اÐعاء، وذ� ٔان اÐعاء من ٔاعظـم ٔانـواع العبادة، بل هو  ٔاي اÐعاء، وذ� ٔان اÐعاء من ٔاعظـم ٔانـواع العبادة، بل هو  ٔاي اÐعاء، وذ� ٔان اÐعاء من ٔاعظـم ٔانـواع العبادة، بل هو  ٔاي اÐعاء، وذ� ٔان اÐعاء من ٔاعظـم ٔانـواع العبادة، بل هو :::: رشك اÐعوة رشك اÐعوة رشك اÐعوة رشك اÐعوة----١١١١

 احلديث االٓخر اáي يف  احلديث االٓخر اáي يف  احلديث االٓخر اáي يف  احلديث االٓخر اáي يف ))))»»»»اÐعاء هو العبـادةاÐعاء هو العبـادةاÐعاء هو العبـادةاÐعاء هو العبـادة««««: : : : ����        لب العبادة كام قال النيبلب العبادة كام قال النيبلب العبادة كام قال النيبلب العبادة كام قال النيب
        . . . . حديث ضعيفحديث ضعيفحديث ضعيفحديث ضعيف» » » » اÐعاء مخ العبادةاÐعاء مخ العبادةاÐعاء مخ العبادةاÐعاء مخ العبادة««««الالالالرترترترتمذي مذي مذي مذي 

قال هللا قال هللا قال هللا قال هللا         رواه ٔامحد والرواه ٔامحد والرواه ٔامحد والرواه ٔامحد والرترترترتمذي وقال حديث حسن مذي وقال حديث حسن مذي وقال حديث حسن مذي وقال حديث حسن حصحصحصحصييييحححح،،،،» » » » اÐعاء هو العبـادةاÐعاء هو العبـادةاÐعاء هو العبـادةاÐعاء هو العبـادة««««((((
وَن َعْن ِعَباَديتيتيتِيت ِ ِ ِ ﴿﴿﴿﴿    : : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل َتْكِربُ يَن يَسـْ ِ ºáا ºن »

ْب لَُمكْ ا وَن َعْن ِعَباَدِ َتْكِربُ يَن يَسـْ ِ ºáا ºن »
ْب لَُمكْ ا وَن َعْن ِعَباَدِ َتْكِربُ يَن يَسـْ ِ ºáا ºن »
ْب لَُمكْ ا وَن َعْن ِعَباَدِ َتْكِربُ يَن يَسـْ ِ ºáا ºن »
جججِجْب لَُمكْ ا تَ Éُمكُ اْدُعوِين ا¹سـْ تََوقَاَل َرب Éُمكُ اْدُعوِين ا¹سـْ تََوقَاَل َرب Éُمكُ اْدُعوِين ا¹سـْ تََوقَاَل َرب Éُمكُ اْدُعوِين ا¹سـْ َوقَاَل َرب

َ َداِخرِينَ  º ََداِخرِين َ º ََداِخرِين َ º ََداِخرِين َ ºمنمنمنمن َ ََ ََ َيْدُخلُوَن 7َ777ََ َيْدُخلُوَن سـَ َيْدُخلُوَن سـَ َيْدُخلُوَن سـَ يَن  ٕاذن اÐعاء هو العبادة،﴿ ٕاذن اÐعاء هو العبادة،﴿ ٕاذن اÐعاء هو العبادة،﴿ ٕاذن اÐعاء هو العبادة،﴿]]]]٦٠٦٠٦٠٦٠        : : : : غافرغافرغافرغافر    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ سـَ ِ ºáا ºن »
يَن  ا ِ ºáا ºن »
يَن  ا ِ ºáا ºن »
يَن  ا ِ ºáا ºن »
 ا

َ َداِخرِينَ  º ََداِخرِين َ º ََداِخرِين َ º ََداِخرِين َ ºمنمنمنمن َ ََ ََ َيْدُخلُوَن 7َ777ََ َيْدُخلُوَن ِ سـَ َيْدُخلُوَن ِ سـَ َيْدُخلُوَن ِ سـَ وَن َعْن ِعَباَديتيتيتِيت سـَ َتْكِربُ وَن َعْن ِعَباَديَسـْ َتْكِربُ وَن َعْن ِعَباَديَسـْ َتْكِربُ وَن َعْن ِعَباَديَسـْ َتْكِربُ         . . . . ﴾﴾﴾﴾يَسـْ
وملا ثبت ٔان اÐعاء عبادة، فوملا ثبت ٔان اÐعاء عبادة، فوملا ثبت ٔان اÐعاء عبادة، فوملا ثبت ٔان اÐعاء عبادة، فرصرصرصرصفه لغري هللا رشك، مفن دعا نبيا ٔاو ملكـا ٔاو وليا ٔاو فه لغري هللا رشك، مفن دعا نبيا ٔاو ملكـا ٔاو وليا ٔاو فه لغري هللا رشك، مفن دعا نبيا ٔاو ملكـا ٔاو وليا ٔاو فه لغري هللا رشك، مفن دعا نبيا ٔاو ملكـا ٔاو وليا ٔاو ((((

َوَمن يَْدُع َوَمن يَْدُع َوَمن يَْدُع َوَمن يَْدُع ﴿﴿﴿﴿    : : : : ل تعاىلل تعاىلل تعاىلل تعاىلقربا ٔاو جحرا ٔاو غري ذ� من ا}لوقني فهو مرشك اكفر، قربا ٔاو جحرا ٔاو غري ذ� من ا}لوقني فهو مرشك اكفر، قربا ٔاو جحرا ٔاو غري ذ� من ا}لوقني فهو مرشك اكفر، قربا ٔاو جحرا ٔاو غري ذ� من ا}لوقني فهو مرشك اكفر، مكمكمكمكـا قاـا قاـا قاـا قا
ºُه َال يُْفِلحححُح الَاكِفُرونَ ُ الَاكِفُرونَ ُ الَاكِفُرونَ ُ الَاكِفُرونَ  ن

»
ِه ا ِّ ºَما ِحَسابُُه ِعنَد َرب ن

»
لَهًا آَخَر َال بُْرَهاَن َ;ُ ِبِه فَا

»
ِ ا º½ُه َال يُْفِلَمَع اº ن

»
ِه ا ِّ ºَما ِحَسابُُه ِعنَد َرب ن

»
لَهًا آَخَر َال بُْرَهاَن َ;ُ ِبِه فَا

»
ِ ا º½ُه َال يُْفِلَمَع اº ن

»
ِه ا ِّ ºَما ِحَسابُُه ِعنَد َرب ن

»
لَهًا آَخَر َال بُْرَهاَن َ;ُ ِبِه فَا

»
ِ ا º½ُه َال يُْفِلَمَع اº ن

»
ِه ا ِّ ºَما ِحَسابُُه ِعنَد َرب ن

»
لَهًا آَخَر َال بُْرَهاَن َ;ُ ِبِه فَا

»
ِ ا º½َمَع ا ﴾ ﴾ ﴾ ﴾

        . . . .  سامه اكفر سامه اكفر سامه اكفر سامه اكفر]]]]١١٧١١٧١١٧١١٧        : : : : املؤمنوناملؤمنوناملؤمنوناملؤمنون    [[[[    
َذا ﴿﴿﴿﴿    : : : :  ؤان  ؤان  ؤان  ؤان رصرصرصرصفه لغري هللا رشك قو; تعـاىلفه لغري هللا رشك قو; تعـاىلفه لغري هللا رشك قو; تعـاىلفه لغري هللا رشك قو; تعـاىل::::ومن أالد` عىل ٔان اÐعاء عبادةومن أالد` عىل ٔان اÐعاء عبادةومن أالد` عىل ٔان اÐعاء عبادةومن أالد` عىل ٔان اÐعاء عبادة((((

»
َذا فَا
»
َذا فَا
»
َذا فَا
»
فَا
َذا ُمهْ يُْرشُِكونَ 

»
ِ ا َىل الَربّ

»
ºاُمهْ ا َذا ُمهْ يُْرشُِكونَ َ

»
ِ ا َىل الَربّ

»
ºاُمهْ ا َذا ُمهْ يُْرشُِكونَ َ

»
ِ ا َىل الَربّ

»
ºاُمهْ ا َذا ُمهْ يُْرشُِكونَ َ

»
ِ ا َىل الَربّ

»
ا جنجنجنَجنºاُمهْ ا ºيَن فَلَم ِÐُّمْخِلِصَني َ;ُ ا َ º½َدَعُوا ا ِÑْا َرِكُبوا ِيف الُف ºيَن فَلَم ِÐُّمْخِلِصَني َ;ُ ا َ º½َدَعُوا ا ِÑْا َرِكُبوا ِيف الُف ºيَن فَلَم ِÐُّمْخِلِصَني َ;ُ ا َ º½َدَعُوا ا ِÑْا َرِكُبوا ِيف الُف ºيَن فَلَم ِÐُّمْخِلِصَني َ;ُ ا َ º½َدَعُوا ا ِÑَْرِكُبوا ِيف الُف ﴾ ﴾ ﴾ ﴾

يدعون غريه، يدعون غريه، يدعون غريه، يدعون غريه، : : : :  يف الشدة اكنوا خيلصون اÐعاء $، طيب يف الرب يف الشدة اكنوا خيلصون اÐعاء $، طيب يف الرب يف الشدة اكنوا خيلصون اÐعاء $، طيب يف الرب يف الشدة اكنوا خيلصون اÐعاء $، طيب يف الرب]]]]٦٥٦٥٦٥٦٥        : : : : العنكبوتالعنكبوتالعنكبوتالعنكبوت    [[[[    
        ....ٕاذا مه يرشكونٕاذا مه يرشكونٕاذا مه يرشكونٕاذا مه يرشكون

$ يف رخاهئم، وخيلصون ; يف كرهبم $ يف رخاهئم، وخيلصون ; يف كرهبم $ يف رخاهئم، وخيلصون ; يف كرهبم $ يف رخاهئم، وخيلصون ; يف كرهبم فأخرب عن هؤالء املرشكني بأهنم يشـركون %فأخرب عن هؤالء املرشكني بأهنم يشـركون %فأخرب عن هؤالء املرشكني بأهنم يشـركون %فأخرب عن هؤالء املرشكني بأهنم يشـركون %((((
        ....وشدوشدوشدوشدهتهتهتهتم، فكيف مبن يرشك %$ يف الرخاء والشدة عياذا %$م، فكيف مبن يرشك %$ يف الرخاء والشدة عياذا %$م، فكيف مبن يرشك %$ يف الرخاء والشدة عياذا %$م، فكيف مبن يرشك %$ يف الرخاء والشدة عياذا %$

 وذ� ٔان ينوي بأعام; اÐنيـا ٔاو الرµء ٔاو السمعة،  وذ� ٔان ينوي بأعام; اÐنيـا ٔاو الرµء ٔاو السمعة،  وذ� ٔان ينوي بأعام; اÐنيـا ٔاو الرµء ٔاو السمعة،  وذ� ٔان ينوي بأعام; اÐنيـا ٔاو الرµء ٔاو السمعة، :::: رشك النية وإالرادة والقصد رشك النية وإالرادة والقصد رشك النية وإالرادة والقصد رشك النية وإالرادة والقصد----٢٢٢٢
        . . . .  هذا نسميه نفاق خال هذا نسميه نفاق خال هذا نسميه نفاق خال هذا نسميه نفاق خالصصصص، هذا من الرشك االٔكرب، هذا من الرشك االٔكرب، هذا من الرشك االٔكرب، هذا من الرشك االٔكرب))))ٕارادة ٕارادة ٕارادة ٕارادة لكلكلكلكيةيةيةية



   من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالسابعتفريغ الدرس 

 

 

 ��

 هبا وجـه هللا واÐار االٓخرة، فهو مـرشك الـرشك  هبا وجـه هللا واÐار االٓخرة، فهو مـرشك الـرشك  هبا وجـه هللا واÐار االٓخرة، فهو مـرشك الـرشك  هبا وجـه هللا واÐار االٓخرة، فهو مـرشك الـرشك ٔ÷هل النفاق اخللٔ÷هل النفاق اخللٔ÷هل النفاق اخللٔ÷هل النفاق اخللصصصص، و، و، و، وململململ يقصد يقصد يقصد يقصد((((
ـالَهُْم ِفهيَـا ﴿﴿﴿﴿    : : : : االٔكرب، قال هللا تعـاىلاالٔكرب، قال هللا تعـاىلاالٔكرب، قال هللا تعـاىلاالٔكرب، قال هللا تعـاىل َ ـالَهُْم ِفهيَـا ْ َ ـالَهُْم ِفهيَـا ْ َ ـالَهُْم ِفهيَـا ْ معمعمعْمعَ ْم ا¹ لَـْهيِ

»
َا نَُوّفِ ا ْم ا¹َ لَـْهيِ
»
َا نَُوّفِ ا ْم ا¹َ لَـْهيِ
»
َا نَُوّفِ ا ْم ا¹َ لَـْهيِ
»
نَْيا َوِزينَهتهتهتَهتَا نَُوّفِ ا ÉÐََمن َاكَن يُرِيُد احلََياَة ا نَْيا َوِزين ÉÐََمن َاكَن يُرِيُد احلََياَة ا نَْيا َوِزين ÉÐََمن َاكَن يُرِيُد احلََياَة ا نَْيا َوِزين ÉÐَمن َاكَن يُرِيُد احلََياَة ا

الº النº ****    َوُمهْ ِفهيَا َال يُْبَخُسوَن َوُمهْ ِفهيَا َال يُْبَخُسوَن َوُمهْ ِفهيَا َال يُْبَخُسوَن َوُمهْ ِفهيَا َال يُْبَخُسوَن 
»
يَن لَيَْس لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا ِ ºáَِك ا ºالن ºال
»
يَن لَيَْس لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا ِ ºáَِك ا ºالن ºال
»
يَن لَيَْس لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا ِ ºáَِك ا ºالن ºال
»
يَن لَيَْس لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا ِ ºáَْولَئئئئَِك ا َْول َْول ْول 22 اُر َوَحِبطَ َما َصـنَُعوا اُر َوَحِبطَ َما َصـنَُعوا اُر َوَحِبطَ َما َصـنَُعوا اُر َوَحِبطَ َما َصـنَُعوا اااا22

ا َاكنُوا يَْعَملُونَ  ºا َاكنُوا يَْعَملُونَ  م ºا َاكنُوا يَْعَملُونَ  م ºا َاكنُوا يَْعَملُونَ  م ºم ٌٌ ، وهـذا النـوع مـن الـرشك دقيـق ، وهـذا النـوع مـن الـرشك دقيـق ، وهـذا النـوع مـن الـرشك دقيـق ، وهـذا النـوع مـن الـرشك دقيـق     ]]]]١١١١٦٦٦٦، ، ، ، ١١١١٥٥٥٥: : : : هودهودهودهود    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِفهيَا َوَ%ِطلِفهيَا َوَ%ِطلِفهيَا َوَ%ِطلِفهيَا َوَ%ِطٌلٌ
 وهللا تعـاىل ٔاعـمل ٔان رشك النيـة وإالرادة والقـصد يكـون مـن  وهللا تعـاىل ٔاعـمل ٔان رشك النيـة وإالرادة والقـصد يكـون مـن  وهللا تعـاىل ٔاعـمل ٔان رشك النيـة وإالرادة والقـصد يكـون مـن  وهللا تعـاىل ٔاعـمل ٔان رشك النيـة وإالرادة والقـصد يكـون مـن ))))أالمر %لغ اخلطـورةأالمر %لغ اخلطـورةأالمر %لغ اخلطـورةأالمر %لغ اخلطـورة

ا رشك ا رشك ا رشك ا رشك  فهذا اكفر، هـذ فهذا اكفر، هـذ فهذا اكفر، هـذ فهذا اكفر، هـذ����%د%د%د%دئئئئ ٔامره، فٕان ٔاسلام يريد اÐنيا ويريد ٔاشـياء غري هللا  ٔامره، فٕان ٔاسلام يريد اÐنيا ويريد ٔاشـياء غري هللا  ٔامره، فٕان ٔاسلام يريد اÐنيا ويريد ٔاشـياء غري هللا  ٔامره، فٕان ٔاسلام يريد اÐنيا ويريد ٔاشـياء غري هللا 
 وجـه  وجـه  وجـه  وجـه اااانية وٕارادة وقصد، ٔاما ٕان حسن ٕاسالمه، ففعل ٔافعال مـن أالفعـال يريـد هبـنية وٕارادة وقصد، ٔاما ٕان حسن ٕاسالمه، ففعل ٔافعال مـن أالفعـال يريـد هبـنية وٕارادة وقصد، ٔاما ٕان حسن ٕاسالمه، ففعل ٔافعال مـن أالفعـال يريـد هبـنية وٕارادة وقصد، ٔاما ٕان حسن ٕاسالمه، ففعل ٔافعال مـن أالفعـال يريـد هبـ

        . . . . الناس، الناس، الناس، الناس، حيحيحيحيبط هذا العمل وال بط هذا العمل وال بط هذا العمل وال بط هذا العمل وال حيحيحيحيبط ٕاسالمهبط ٕاسالمهبط ٕاسالمهبط ٕاسالمه

ٕامنا أالعامل %لنيات وٕامنا لـلك امـرٕامنا أالعامل %لنيات وٕامنا لـلك امـرٕامنا أالعامل %لنيات وٕامنا لـلك امـرٕامنا أالعامل %لنيات وٕامنا لـلك امـرئئئئ مـا نـوى، مفـن اكنـت  مـا نـوى، مفـن اكنـت  مـا نـوى، مفـن اكنـت  مـا نـوى، مفـن اكنـت ««««: : : : كام جاء يف أالحاديثكام جاء يف أالحاديثكام جاء يف أالحاديثكام جاء يف أالحاديث
امــرٔاة ينكحهــا امــرٔاة ينكحهــا امــرٔاة ينكحهــا امــرٔاة ينكحهــا جهجهجهجهرتــه ٕاىل هللا فهرتــه ٕاىل هللا فهرتــه ٕاىل هللا فهرتــه ٕاىل هللا فهججججرتــه ٕاىل هللا ومــن اكن رتــه ٕاىل هللا ومــن اكن رتــه ٕاىل هللا ومــن اكن رتــه ٕاىل هللا ومــن اكن جهجهجهجهرتــه ٕاىل دنيــا يــصيرتــه ٕاىل دنيــا يــصيرتــه ٕاىل دنيــا يــصيرتــه ٕاىل دنيــا يــصيهبهبهبهبا ٔاو ا ٔاو ا ٔاو ا ٔاو 

اذهبـوا ٕاىل مـن كنـاذهبـوا ٕاىل مـن كنـاذهبـوا ٕاىل مـن كنـاذهبـوا ٕاىل مـن كنـمتمتمتمت    ««««: : : : ٔايًضا يف أالحاديث ٔايًضا يقـولٔايًضا يف أالحاديث ٔايًضا يقـولٔايًضا يف أالحاديث ٔايًضا يقـولٔايًضا يف أالحاديث ٔايًضا يقـول» » » » فهفهفهفهججججرته ٕاىل ما هاجر ٕاليهرته ٕاىل ما هاجر ٕاليهرته ٕاىل ما هاجر ٕاليهرته ٕاىل ما هاجر ٕاليه
فٕاذا خالط العمل الرµء، ففي مسأ` فٕاذا خالط العمل الرµء، ففي مسأ` فٕاذا خالط العمل الرµء، ففي مسأ` فٕاذا خالط العمل الرµء، ففي مسأ` » » » » تراءون يف اÐنيا فهل تراءون يف اÐنيا فهل تراءون يف اÐنيا فهل تراءون يف اÐنيا فهل جتجتجتجتدون عندمه من ٔاجردون عندمه من ٔاجردون عندمه من ٔاجردون عندمه من ٔاجر

حبوطه حبوطه حبوطه حبوطه IIIIم، العمل فقط، ٕامنا الرµء يف قول الشهادة ٔاو يف دخول إالسالم كفر، م، العمل فقط، ٕامنا الرµء يف قول الشهادة ٔاو يف دخول إالسالم كفر، م، العمل فقط، ٕامنا الرµء يف قول الشهادة ٔاو يف دخول إالسالم كفر، م، العمل فقط، ٕامنا الرµء يف قول الشهادة ٔاو يف دخول إالسالم كفر، 

    ����; ال يستبعد من الكفر، يعين ال يوجد ; ال يستبعد من الكفر، يعين ال يوجد ; ال يستبعد من الكفر، يعين ال يوجد ; ال يستبعد من الكفر، يعين ال يوجد معمعمعمعل خالل خالل خالل خالصصصص $  $  $  $ ومن رآى يف مجيع ٔاعامومن رآى يف مجيع ٔاعامومن رآى يف مجيع ٔاعامومن رآى يف مجيع ٔاعام
يف لك يف لك يف لك يف لك يشيشيشيشء، يف لك ء، يف لك ء، يف لك ء، يف لك يشيشيشيشء، يعين ٔانت معىن ذ� ٔانت تريـد لك ٔاعـام� ؤاقـوا� ء، يعين ٔانت معىن ذ� ٔانت تريـد لك ٔاعـام� ؤاقـوا� ء، يعين ٔانت معىن ذ� ٔانت تريـد لك ٔاعـام� ؤاقـوا� ء، يعين ٔانت معىن ذ� ٔانت تريـد لك ٔاعـام� ؤاقـوا� 

 هـذا مـن قلـب  هـذا مـن قلـب  هـذا مـن قلـب  هـذا مـن قلـب  ال يـستبعد ٔان يكـون ال يـستبعد ٔان يكـون ال يـستبعد ٔان يكـون ال يـستبعد ٔان يكـون، ، ، ، ����ؤافعا� سواء هذه وتÑ، لغـري هللا ؤافعا� سواء هذه وتÑ، لغـري هللا ؤافعا� سواء هذه وتÑ، لغـري هللا ؤافعا� سواء هذه وتÑ، لغـري هللا 
يف يف يف يف مؤمن، ٕامنا لو يف بعض أالعامل الرµء ٕاذا الزم العمل مؤمن، ٕامنا لو يف بعض أالعامل الرµء ٕاذا الزم العمل مؤمن، ٕامنا لو يف بعض أالعامل الرµء ٕاذا الزم العمل مؤمن، ٕامنا لو يف بعض أالعامل الرµء ٕاذا الزم العمل لكلكلكلكه ســيحبط، فـٕان جـاءه ه ســيحبط، فـٕان جـاءه ه ســيحبط، فـٕان جـاءه ه ســيحبط، فـٕان جـاءه 

        ....بداية العمل فدفعه بداية العمل فدفعه بداية العمل فدفعه بداية العمل فدفعه ململململ يؤ يؤ يؤ يؤثثثثر فيهر فيهر فيهر فيه

    حيحيحيحيبط العمل بط العمل بط العمل بط العمل لكلكلكلكه، ه، ه، ه، ::::فقال بعض ٔاهل العملفقال بعض ٔاهل العملفقال بعض ٔاهل العملفقال بعض ٔاهل العمل----١١١١    ::::فاختلف ٔاهل العملفاختلف ٔاهل العملفاختلف ٔاهل العملفاختلف ٔاهل العمل     فٕان اس فٕان اس فٕان اس فٕان اسرترترترتسل معهسل معهسل معهسل معه
    حيحيحيحيبط عىل قدر مفا اكن فيـه $ فيؤخـذ ٔاجـر ومـا اكن فيـه الـرµء بط عىل قدر مفا اكن فيـه $ فيؤخـذ ٔاجـر ومـا اكن فيـه الـرµء بط عىل قدر مفا اكن فيـه $ فيؤخـذ ٔاجـر ومـا اكن فيـه الـرµء بط عىل قدر مفا اكن فيـه $ فيؤخـذ ٔاجـر ومـا اكن فيـه الـرµء ::::ل البعضل البعضل البعضل البعضااااوقوقوقوق----٢٢٢٢
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سـيحبط، وهذا يعين يف سـيحبط، وهذا يعين يف سـيحبط، وهذا يعين يف سـيحبط، وهذا يعين يف IIIIم ممتع البن رجب احلنبم ممتع البن رجب احلنبم ممتع البن رجب احلنبم ممتع البن رجب احلنبيليليليل يف هذا احلـديث، احلـديث  يف هذا احلـديث، احلـديث  يف هذا احلـديث، احلـديث  يف هذا احلـديث، احلـديث 
        ....ربعني النوويةربعني النوويةربعني النوويةربعني النوويةأالول، االٔ أالول، االٔ أالول، االٔ أالول، االٔ 

: : : : ----تبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىلتبـارك وتعـاىل----ن هناك رشك النيـة وإالرادة والقـصد، وفيـه قـول هللا ن هناك رشك النيـة وإالرادة والقـصد، وفيـه قـول هللا ن هناك رشك النيـة وإالرادة والقـصد، وفيـه قـول هللا ن هناك رشك النيـة وإالرادة والقـصد، وفيـه قـول هللا أ أ أ أ     ::::فالشاهدفالشاهدفالشاهدفالشاهد
ـالَهُْم ِفهيَـا َوُمهْ ﴿﴿﴿﴿    ﴾ هو رشك ٕارادة﴾ هو رشك ٕارادة﴾ هو رشك ٕارادة﴾ هو رشك ٕارادةَمن َاكَن يُرِيدُ َمن َاكَن يُرِيدُ َمن َاكَن يُرِيدُ َمن َاكَن يُرِيدُ ﴿﴿﴿﴿     َ ـالَهُْم ِفهيَـا َوُمهْ ْ َ ـالَهُْم ِفهيَـا َوُمهْ ْ َ ـالَهُْم ِفهيَـا َوُمهْ ْ معمعمعْمعَ ْم ا¹ لَـْهيِ

»
َا نَُوّفِ ا ْم ا¹َ لَـْهيِ
»
َا نَُوّفِ ا ْم ا¹َ لَـْهيِ
»
َا نَُوّفِ ا ْم ا¹َ لَـْهيِ
»
نَْيا َوِزينَهتهتهتَهتَا نَُوّفِ ا ÉÐَاحلََياَة ا نَْيا َوِزين ÉÐَاحلََياَة ا نَْيا َوِزين ÉÐَاحلََياَة ا نَْيا َوِزين ÉÐاحلََياَة ا

يَن لَيْ ****    ِفهيَا َال يُْبَخُسوَن ِفهيَا َال يُْبَخُسوَن ِفهيَا َال يُْبَخُسوَن ِفهيَا َال يُْبَخُسوَن  ِ ºáيَن لَيْ َِك ا ِ ºáيَن لَيْ َِك ا ِ ºáيَن لَيْ َِك ا ِ ºáَْولَئئئئَِك ا َْول َْول ْول 22 الº النºاُر َوَحِبطَ َما َصنَُعوا ِفهيَـا اااا22
»
الº النºاُر َوَحِبطَ َما َصنَُعوا ِفهيَـا َس لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا
»
الº النºاُر َوَحِبطَ َما َصنَُعوا ِفهيَـا َس لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا
»
الº النºاُر َوَحِبطَ َما َصنَُعوا ِفهيَـا َس لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا
»
َس لَهُْم ِيف االِٓخَرِة ا

ا َاكنُوا يَْعَملُونَ  ºا َاكنُوا يَْعَملُونَ  م ºا َاكنُوا يَْعَملُونَ  م ºا َاكنُوا يَْعَملُونَ  م ºم ٌٌ         ....    ]]]]١١١١٦٦٦٦، ، ، ، ١١١١٥٥٥٥: : : : هودهودهودهود    [[[[     ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ َوَ%ِطلَوَ%ِطلَوَ%ِطلَوَ%ِطٌلٌ

 مفن ٔاطاع ا}لوقني يف  مفن ٔاطاع ا}لوقني يف  مفن ٔاطاع ا}لوقني يف  مفن ٔاطاع ا}لوقني يف حتحتحتحتليـل مـا حـرم هللا ٔاو ليـل مـا حـرم هللا ٔاو ليـل مـا حـرم هللا ٔاو ليـل مـا حـرم هللا ٔاو حتحتحتحتــرمي مـا ٔاحـل ــرمي مـا ٔاحـل ــرمي مـا ٔاحـل ــرمي مـا ٔاحـل :::: رشك الطاعة رشك الطاعة رشك الطاعة رشك الطاعة----٣٣٣٣((((
سـسـسـسـئئئئولني ٔاطـاعهم يف ولني ٔاطـاعهم يف ولني ٔاطـاعهم يف ولني ٔاطـاعهم يف  ٔاحل احلرام، ٔاطاع سواء احلاكم ٔاو امل  ٔاحل احلرام، ٔاطاع سواء احلاكم ٔاو امل  ٔاحل احلرام، ٔاطاع سواء احلاكم ٔاو امل  ٔاحل احلرام، ٔاطاع سواء احلاكم ٔاو امل ))))هللا، ويعتقد ذ� بقلبههللا، ويعتقد ذ� بقلبههللا، ويعتقد ذ� بقلبههللا، ويعتقد ذ� بقلبه

حتحتحتحترمي ما ٔاحل هللا ٔاو رمي ما ٔاحل هللا ٔاو رمي ما ٔاحل هللا ٔاو رمي ما ٔاحل هللا ٔاو حتحتحتحتليل ما حرم هللا واعتقد ذ�، ليل ما حرم هللا واعتقد ذ�، ليل ما حرم هللا واعتقد ذ�، ليل ما حرم هللا واعتقد ذ�، لكلكلكلكمة vعتقاد هـذه تـؤدي مة vعتقاد هـذه تـؤدي مة vعتقاد هـذه تـؤدي مة vعتقاد هـذه تـؤدي 
        ....به ٕاىل الكفربه ٕاىل الكفربه ٕاىل الكفربه ٕاىل الكفر

ٔاي ٔانه يسؤاي ٔانه يسؤاي ٔانه يسؤاي ٔانه يسوغغغغ هلم ٔان  هلم ٔان  هلم ٔان  هلم ٔان حيحيحيحيللوا وللوا وللوا وللوا وحيحيحيحيرموا ويسـورموا ويسـورموا ويسـورموا ويسـوغغغغ ; ولغـريه طاعتـه يف  ; ولغـريه طاعتـه يف  ; ولغـريه طاعتـه يف  ; ولغـريه طاعتـه يف : (: (: (: (اعتقد ذ� ٔاياعتقد ذ� ٔاياعتقد ذ� ٔاياعتقد ذ� ٔاي
ذ� مع علمه بأنه ذ� مع علمه بأنه ذ� مع علمه بأنه ذ� مع علمه بأنه خمخمخمخمالف Ðين إالسـالم فقـد اختذهــم ٔار%% مـن دون هللا ؤارشك الف Ðين إالسـالم فقـد اختذهــم ٔار%% مـن دون هللا ؤارشك الف Ðين إالسـالم فقـد اختذهــم ٔار%% مـن دون هللا ؤارشك الف Ðين إالسـالم فقـد اختذهــم ٔار%% مـن دون هللا ؤارشك 

ن ُدوِن ﴿﴿﴿﴿    : : : :  الرشك االٔكرب، كام قال هللا تعـاىل الرشك االٔكرب، كام قال هللا تعـاىل الرشك االٔكرب، كام قال هللا تعـاىل الرشك االٔكرب، كام قال هللا تعـاىل%$%$%$%$ ُذوا ا¹ْحَباَرُمهْ َوُرْهَباَهنُْم ا¹ْرَ%ً% ّمِ َ ºن ُدوِن اخت ُذوا ا¹ْحَباَرُمهْ َوُرْهَباَهنُْم ا¹ْرَ%ً% ّمِ َ ºن ُدوِن اخت ُذوا ا¹ْحَباَرُمهْ َوُرْهَباَهنُْم ا¹ْرَ%ً% ّمِ َ ºن ُدوِن اخت ُذوا ا¹ْحَباَرُمهْ َوُرْهَباَهنُْم ا¹ْرَ%ً% ّمِ َ ºاخت
 ºلَهًا َواِحدًا ال

»
الº ِلَيْعُبُدوا ا

»
لَهًا َواِحدًا الº ِمُروا ا

»
الº ِلَيْعُبُدوا ا

»
لَهًا َواِحدًا الº ِمُروا ا

»
الº ِلَيْعُبُدوا ا

»
لَهًا َواِحدًا الº ِمُروا ا

»
الº ِلَيْعُبُدوا ا

»
ِمُروا ا 22 يحححَح اْبَن َمْرَميَ َوَما اَ اْبَن َمْرَميَ َوَما اَ اْبَن َمْرَميَ َوَما اَ اْبَن َمْرَميَ َوَما ا22 ِ َوالَْمسـِ º½يا ِ َوالَْمسـِ º½يا ِ َوالَْمسـِ º½يا ِ َوالَْمسـِ º½ـا     اº ºـا َ ºـا َ ْبَحانَُه معمعمعَمعºـا َ الº ُهَو ســُ »

َ;َ ا
»
ْبَحانَُه ا الº ُهَو ســُ »

َ;َ ا
»
ْبَحانَُه ا الº ُهَو ســُ »

َ;َ ا
»
ْبَحانَُه ا الº ُهَو ســُ »

َ;َ ا
»
ا

        . . . .     ]]]]٣٣٣٣١١١١: : : : ةةةةالتوبالتوبالتوبالتوب    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ يُْرشُِكونَ يُْرشُِكونَ يُْرشُِكونَ يُْرشُِكونَ 
ٔاي يف تبديل ٔاي يف تبديل ٔاي يف تبديل ٔاي يف تبديل ((((            طاعة العلامء والعباد يف املعصيـةطاعة العلامء والعباد يف املعصيـةطاعة العلامء والعباد يف املعصيـةطاعة العلامء والعباد يف املعصيـة: : : : وتفسري االٓية اáي ال ٕاشاكل فيهوتفسري االٓية اáي ال ٕاشاكل فيهوتفسري االٓية اáي ال ٕاشاكل فيهوتفسري االٓية اáي ال ٕاشاكل فيه

: : : :  لعدي بن حـا لعدي بن حـا لعدي بن حـا لعدي بن حـامتمتمتمت ملا سأ; فقال ملا سأ; فقال ملا سأ; فقال ملا سأ; فقال����     ال دعا ال دعا ال دعا ال دعاؤؤؤؤمه ٕاµمه، كام فرسها النيبمه ٕاµمه، كام فرسها النيبمه ٕاµمه، كام فرسها النيبمه ٕاµمه، كام فرسها النيب    ))))حكـم هللاحكـم هللاحكـم هللاحكـم هللا
اااامعمعمعمعل كذا واشفيين ل كذا واشفيين ل كذا واشفيين ل كذا واشفيين : : : : حنن ال نقول µ فالن احنن ال نقول µ فالن احنن ال نقول µ فالن احنن ال نقول µ فالن امعمعمعمعل كذا، الرجل الصاحلل كذا، الرجل الصاحلل كذا، الرجل الصاحلل كذا، الرجل الصاحل) ) ) ) لسـنا نعبدمه؟لسـنا نعبدمه؟لسـنا نعبدمه؟لسـنا نعبدمه؟

        . . . . غري ذ�، ال، ٕاZ لسـنا نعبدمهغري ذ�، ال، ٕاZ لسـنا نعبدمهغري ذ�، ال، ٕاZ لسـنا نعبدمهغري ذ�، ال، ٕاZ لسـنا نعبدمهؤاعطين وامنعين و ؤاعطين وامنعين و ؤاعطين وامنعين و ؤاعطين وامنعين و 
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ٔاليس ٔاليس ٔاليس ٔاليس ««««: : : : ، فقال، فقال، فقال، فقال    ))))يف تبديل حكـم هللايف تبديل حكـم هللايف تبديل حكـم هللايف تبديل حكـم هللا ( ( ( (    فذكر ; ٔان عبادفذكر ; ٔان عبادفذكر ; ٔان عبادفذكر ; ٔان عبادهتهتهتهتم طاعم طاعم طاعم طاعهتهتهتهتم يف املعصيـةم يف املعصيـةم يف املعصيـةم يف املعصيـة((((
: : : : قالقالقالقال. . . . بىلبىلبىلبىل: : : : ، قال، قال، قال، قال»»»»حيحيحيحيرمون ما ٔاحل هللا فتحرمونه ورمون ما ٔاحل هللا فتحرمونه ورمون ما ٔاحل هللا فتحرمونه ورمون ما ٔاحل هللا فتحرمونه وحيحيحيحيلون مـا حرم هللا فتحلونهلون مـا حرم هللا فتحلونهلون مـا حرم هللا فتحلونهلون مـا حرم هللا فتحلونه

        ....))))، رواه ال، رواه ال، رواه ال، رواه الرترترترتمذي وحسـنه، والطرباين يف املعمذي وحسـنه، والطرباين يف املعمذي وحسـنه، والطرباين يف املعمذي وحسـنه، والطرباين يف املعججججم الكبريم الكبريم الكبريم الكبري»»»»فتÑ عبادفتÑ عبادفتÑ عبادفتÑ عبادهتهتهتهتمممم««««
يشيشيشيشء ولكن نقول للمحسن ٔاحسنت ٕامنا نقدس كتاب هللا ونقدس ء ولكن نقول للمحسن ٔاحسنت ٕامنا نقدس كتاب هللا ونقدس ء ولكن نقول للمحسن ٔاحسنت ٕامنا نقدس كتاب هللا ونقدس ء ولكن نقول للمحسن ٔاحسنت ٕامنا نقدس كتاب هللا ونقدس ال نغايل يف ال نغايل يف ال نغايل يف ال نغايل يف 

، مفن تتبع ٔاحاديث النيب فاÛٓها بلك ٔاسـباب الصحة، رشوط ، مفن تتبع ٔاحاديث النيب فاÛٓها بلك ٔاسـباب الصحة، رشوط ، مفن تتبع ٔاحاديث النيب فاÛٓها بلك ٔاسـباب الصحة، رشوط ، مفن تتبع ٔاحاديث النيب فاÛٓها بلك ٔاسـباب الصحة، رشوط ����ٔاحاديث النيب ٔاحاديث النيب ٔاحاديث النيب ٔاحاديث النيب 
الصحة جفعلها يف كتابه فهذا رجل مبارك، ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا، الصحة جفعلها يف كتابه فهذا رجل مبارك، ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا، الصحة جفعلها يف كتابه فهذا رجل مبارك، ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا، الصحة جفعلها يف كتابه فهذا رجل مبارك، ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا، 

أجور أجور أجور أجور فنحن نقدس النفنحن نقدس النفنحن نقدس النفنحن نقدس النصصصص، فهذا هو أالمر، فٕان اكن مع العا، فهذا هو أالمر، فٕان اكن مع العا، فهذا هو أالمر، فٕان اكن مع العا، فهذا هو أالمر، فٕان اكن مع العاململململ دليل واج دليل واج دليل واج دليل واجهتهتهتهتد فهو مد فهو مد فهو مد فهو م
فالن هذا فالن هذا فالن هذا فالن هذا : : : : عىل لك حال، ٔاما اáين يتبعون الرخعىل لك حال، ٔاما اáين يتبعون الرخعىل لك حال، ٔاما اáين يتبعون الرخعىل لك حال، ٔاما اáين يتبعون الرخصصصص مع العلامء فٕانه هيÑ، يقول مع العلامء فٕانه هيÑ، يقول مع العلامء فٕانه هيÑ، يقول مع العلامء فٕانه هيÑ، يقول

قال كذا اتبعه هذا عاقال كذا اتبعه هذا عاقال كذا اتبعه هذا عاقال كذا اتبعه هذا عاململململ، ؤانت تعمل ٔان قو; ، ؤانت تعمل ٔان قو; ، ؤانت تعمل ٔان قو; ، ؤانت تعمل ٔان قو; خمخمخمخمالف ٔالهل العمل مثًال، فلك يؤخذ الف ٔالهل العمل مثًال، فلك يؤخذ الف ٔالهل العمل مثًال، فلك يؤخذ الف ٔالهل العمل مثًال، فلك يؤخذ 

، مفن قال، قال رسول هللا، فهو عىل العني ، مفن قال، قال رسول هللا، فهو عىل العني ، مفن قال، قال رسول هللا، فهو عىل العني ، مفن قال، قال رسول هللا، فهو عىل العني ����من قو; ويمن قو; ويمن قو; ويمن قو; ويرترترترتك ٕاال رسول هللا ك ٕاال رسول هللا ك ٕاال رسول هللا ك ٕاال رسول هللا 
 ٔاو تقديس ٔاZس معينني، ولكن اللك  ٔاو تقديس ٔاZس معينني، ولكن اللك  ٔاو تقديس ٔاZس معينني، ولكن اللك  ٔاو تقديس ٔاZس معينني، ولكن اللك والرٔاس ٔاµ اكن، واملسأ` ليست تصديقوالرٔاس ٔاµ اكن، واملسأ` ليست تصديقوالرٔاس ٔاµ اكن، واملسأ` ليست تصديقوالرٔاس ٔاµ اكن، واملسأ` ليست تصديق

بدلي´، فٕاذا قال الشـيخ قال هللا وقال رسول هللا نقول عىل العني والرٔاس، فاجبدلي´، فٕاذا قال الشـيخ قال هللا وقال رسول هللا نقول عىل العني والرٔاس، فاجبدلي´، فٕاذا قال الشـيخ قال هللا وقال رسول هللا نقول عىل العني والرٔاس، فاجبدلي´، فٕاذا قال الشـيخ قال هللا وقال رسول هللا نقول عىل العني والرٔاس، فاجهتهتهتهتد د د د 
الشـيخ والعاالشـيخ والعاالشـيخ والعاالشـيخ والعاململململ فهو مأجور ٕان ٔاصاب ف´ ٔاجران، وٕان ٔاخطأ ف´ ٔاجر واحد ٔالنه اكن  فهو مأجور ٕان ٔاصاب ف´ ٔاجران، وٕان ٔاخطأ ف´ ٔاجر واحد ٔالنه اكن  فهو مأجور ٕان ٔاصاب ف´ ٔاجران، وٕان ٔاخطأ ف´ ٔاجر واحد ٔالنه اكن  فهو مأجور ٕان ٔاصاب ف´ ٔاجران، وٕان ٔاخطأ ف´ ٔاجر واحد ٔالنه اكن 

 يف كتابه املاتع  يف كتابه املاتع  يف كتابه املاتع  يف كتابه املاتع - - - - رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----يتحرى احلق فأخطأ، كام قال إالمام الشاطيب يتحرى احلق فأخطأ، كام قال إالمام الشاطيب يتحرى احلق فأخطأ، كام قال إالمام الشاطيب يتحرى احلق فأخطأ، كام قال إالمام الشاطيب 
        . . . . »»»»وافقاتوافقاتوافقاتوافقاتاملاملاملامل««««
 واملراد  واملراد  واملراد  واملراد حمحمحمحمبة العبودية املسـتلزمة لٕالجـالل والتعظيـم واáل بة العبودية املسـتلزمة لٕالجـالل والتعظيـم واáل بة العبودية املسـتلزمة لٕالجـالل والتعظيـم واáل بة العبودية املسـتلزمة لٕالجـالل والتعظيـم واáل :::: رشك ا رشك ا رشك ا رشك احملحملحملحملبةبةبةبة----٤٤٤٤((((

واخلضوع اليت ال تنبغي ٕاال $ وحده ال رشيك ;، ومواخلضوع اليت ال تنبغي ٕاال $ وحده ال رشيك ;، ومواخلضوع اليت ال تنبغي ٕاال $ وحده ال رشيك ;، ومواخلضوع اليت ال تنبغي ٕاال $ وحده ال رشيك ;، ومىتىتىتىت    رصرصرصرصف العبد هذه اف العبد هذه اف العبد هذه اف العبد هذه احملحملحملحملبة بة بة بة 
َوِمَن النºاِس َمن يَتºِخُذ َوِمَن النºاِس َمن يَتºِخُذ َوِمَن النºاِس َمن يَتºِخُذ َوِمَن النºاِس َمن يَتºِخُذ ﴿﴿﴿﴿    : : : : لغري هللا فقد ٔارشك به الرشك االٔكرب، واÐليل قو; تعـاىللغري هللا فقد ٔارشك به الرشك االٔكرب، واÐليل قو; تعـاىللغري هللا فقد ٔارشك به الرشك االٔكرب، واÐليل قو; تعـاىللغري هللا فقد ٔارشك به الرشك االٔكرب، واÐليل قو; تعـاىل
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ِ ِمن ُدوِن ِمن ُدوِن ِمن ُدوِن ِمن ُدوِن  º½وَهنُْم َكُحّبِ اÉب ِ ُ ِ º½وَهنُْم َكُحّبِ اÉب ِ ُ ِ º½وَهنُْم َكُحّبِ اÉب ِ ُ ِ º½وَهنُْم َكُحّبِ اÉب ِ ا¹نَدادًا حيحيحيُحيِ º½ا¹نَدادًا ا ِ º½ا¹نَدادًا ا ِ º½ا¹نَدادًا ا ِ º½رشك رشك رشك رشك : : : :  هذا أالربع ٔانواع هذا أالربع ٔانواع هذا أالربع ٔانواع هذا أالربع ٔانواع]]]]١١١١٦٥٦٥٦٥٦٥: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ا
        . . . . اÐعاء، رشك إالرادة والنية والقصد، رشك الطاعة، رشك ااÐعاء، رشك إالرادة والنية والقصد، رشك الطاعة، رشك ااÐعاء، رشك إالرادة والنية والقصد، رشك الطاعة، رشك ااÐعاء، رشك إالرادة والنية والقصد، رشك الطاعة، رشك احملحملحملحملبةبةبةبة

        : : : :  النوع الثاين من ٔانواع الرشك، الرشك أالصغر النوع الثاين من ٔانواع الرشك، الرشك أالصغر النوع الثاين من ٔانواع الرشك، الرشك أالصغر النوع الثاين من ٔانواع الرشك، الرشك أالصغر----٢٢٢٢((((
ا جاء يف ا جاء يف ا جاء يف ا جاء يف وهو لك ما اكن ذريعة ٕاىل الرشك االٔكرب ووسـيø للوقوع فيه ٔاو مـوهو لك ما اكن ذريعة ٕاىل الرشك االٔكرب ووسـيø للوقوع فيه ٔاو مـوهو لك ما اكن ذريعة ٕاىل الرشك االٔكرب ووسـيø للوقوع فيه ٔاو مـوهو لك ما اكن ذريعة ٕاىل الرشك االٔكرب ووسـيø للوقوع فيه ٔاو مـ

النصوص النصوص النصوص النصوص تتتتسميته رشاك وسميته رشاك وسميته رشاك وسميته رشاك وململململ يصل ٕاىل حد االٔكرب، وهو يقع يف هيئـة العمل ؤاقوال  يصل ٕاىل حد االٔكرب، وهو يقع يف هيئـة العمل ؤاقوال  يصل ٕاىل حد االٔكرب، وهو يقع يف هيئـة العمل ؤاقوال  يصل ٕاىل حد االٔكرب، وهو يقع يف هيئـة العمل ؤاقوال 
وحمكه وهو وحمكه وهو وحمكه وهو وحمكه وهو حمحمحمحمرم ولكن ال ينقل عن املø ولكن هو رم ولكن ال ينقل عن املø ولكن هو رم ولكن ال ينقل عن املø ولكن هو رم ولكن ال ينقل عن املø ولكن هو حتحتحتحتت املشيئة ت املشيئة ت املشيئة ت املشيئة حفحفحفحفمكه مكه مكه مكه . . . . اللساناللساناللساناللسان

        ....كحمك الكبريةكحمك الكبريةكحمك الكبريةكحمك الكبرية
        ::::ومن ٔامثلته ما يومن ٔامثلته ما يومن ٔامثلته ما يومن ٔامثلته ما ييليليليل

ٕان ٕان ٕان ٕان ««««: : : :  ٔانه قال ٔانه قال ٔانه قال ٔانه قال����         واÐليل ما رواه إالمام ٔامحد وغريه عن النيب واÐليل ما رواه إالمام ٔامحد وغريه عن النيب واÐليل ما رواه إالمام ٔامحد وغريه عن النيب واÐليل ما رواه إالمام ٔامحد وغريه عن النيب:::: يسري الرµء يسري الرµء يسري الرµء يسري الرµء----أ أ أ أ 
ومـا الشـرك أالصغر µ رسول هللا ومـا الشـرك أالصغر µ رسول هللا ومـا الشـرك أالصغر µ رسول هللا ومـا الشـرك أالصغر µ رسول هللا : : : : ٔاخوف ما ٔاخاف عليمك الرشك أالصغر، قالوأاخوف ما ٔاخاف عليمك الرشك أالصغر، قالوأاخوف ما ٔاخاف عليمك الرشك أالصغر، قالوأاخوف ما ٔاخاف عليمك الرشك أالصغر، قالوا

اذهبوا ٕاىل اáين اذهبوا ٕاىل اáين اذهبوا ٕاىل اáين اذهبوا ٕاىل اáين : : : : الرµء، يقول هللا تعاىل يوم القيامة ٕاذا جـازى الناس بأعامهلمالرµء، يقول هللا تعاىل يوم القيامة ٕاذا جـازى الناس بأعامهلمالرµء، يقول هللا تعاىل يوم القيامة ٕاذا جـازى الناس بأعامهلمالرµء، يقول هللا تعاىل يوم القيامة ٕاذا جـازى الناس بأعامهلم: : : : قالقالقالقال
فهذا يسري الرµء، ال فهذا يسري الرµء، ال فهذا يسري الرµء، ال فهذا يسري الرµء، ال . . . . ))))»»»»ااااؤؤؤؤون يف اÐنيا، فانظروا هل ون يف اÐنيا، فانظروا هل ون يف اÐنيا، فانظروا هل ون يف اÐنيا، فانظروا هل جتجتجتجتدون عندمه جزاءدون عندمه جزاءدون عندمه جزاءدون عندمه جزاءكنكنكنكنمتمتمتمت تر  تر  تر  تر 

        . . . . يكون يف vعتقادات ولكن يكون يف أالعامليكون يف vعتقادات ولكن يكون يف أالعامليكون يف vعتقادات ولكن يكون يف أالعامليكون يف vعتقادات ولكن يكون يف أالعامل

ال ال ال ال  « « « «����        ، روى ٔابو داود يف سننه عن النيب، روى ٔابو داود يف سننه عن النيب، روى ٔابو داود يف سننه عن النيب، روى ٔابو داود يف سننه عن النيب»»»»ما شاء هللا وشما شاء هللا وشما شاء هللا وشما شاء هللا وشئئئئتتتت««««        ::::قولقولقولقول    - - - - بببب((((
        . . . . »»»»تقولوا ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا ما شـاء هللا مث شـاء فالنتقولوا ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا ما شـاء هللا مث شـاء فالنتقولوا ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا ما شـاء هللا مث شـاء فالنتقولوا ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا ما شـاء هللا مث شـاء فالن

، ونـحو ، ونـحو ، ونـحو ، ونـحو »»»»لـوال البـط ٔالÛنـا اللصوصلـوال البـط ٔالÛنـا اللصوصلـوال البـط ٔالÛنـا اللصوصلـوال البـط ٔالÛنـا اللصوص««««        :::: ٔاو قول ٔاو قول ٔاو قول ٔاو قول،،،،»»»»لـوال هللا وفـالنلـوال هللا وفـالنلـوال هللا وفـالنلـوال هللا وفـالن««««    ::::قـولقـولقـولقـول    - - - - جججج
ذ�، روى ابـن ٔابـي حاذ�، روى ابـن ٔابـي حاذ�، روى ابـن ٔابـي حاذ�، روى ابـن ٔابـي حامتمتمتمت يف تفسريه عـن ابـن عبـاس رضـي هللا عهنمـا يف معىن  يف تفسريه عـن ابـن عبـاس رضـي هللا عهنمـا يف معىن  يف تفسريه عـن ابـن عبـاس رضـي هللا عهنمـا يف معىن  يف تفسريه عـن ابـن عبـاس رضـي هللا عهنمـا يف معىن 

َعلُ ﴿﴿﴿﴿: : : : قـو; تعـاىلقـو; تعـاىلقـو; تعـاىلقـو; تعـاىل ْ َعلُ َ ْ َعلُ َ ْ َعلُ َ ْ تَْعلَُمونَ فََال فََال فََال فََال جتجتجتَجتْ ْ تَْعلَُمونَ ُ ْ تَْعلَُمونَ ُ ِ ا¹نَدادًا َوا¹نمتمتمتُمتْ تَْعلَُمونَ ُ º½ِ ا¹نَدادًا َوا¹نوا ِ º½ِ ا¹نَدادًا َوا¹نوا ِ º½ِ ا¹نَدادًا َوا¹نوا ِ º½ِ أالنداد هو أالنداد هو أالنداد هو أالنداد هو ««««    :::: قـال قـال قـال قـال    ]]]]٢٢٢٢٢٢٢٢: : : : البقرةالبقرةالبقرةالبقرة    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ وا
: : : : الشـرك ٔاخفى مـن دبيب الالشـرك ٔاخفى مـن دبيب الالشـرك ٔاخفى مـن دبيب الالشـرك ٔاخفى مـن دبيب المنمنمنمنل عىل صفاة سـوداء يف ظلمة الليـل، وهـو ٔان تقـولل عىل صفاة سـوداء يف ظلمة الليـل، وهـو ٔان تقـولل عىل صفاة سـوداء يف ظلمة الليـل، وهـو ٔان تقـولل عىل صفاة سـوداء يف ظلمة الليـل، وهـو ٔان تقـول
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لوال لوال لوال لوال لكلكلكلكيبك هذا ٔالZÛ اللصـوص، ولوال يبك هذا ٔالZÛ اللصـوص، ولوال يبك هذا ٔالZÛ اللصـوص، ولوال يبك هذا ٔالZÛ اللصـوص، ولوال : : : : وهللا وحياتـك يـا فالنـة وحياوهللا وحياتـك يـا فالنـة وحياوهللا وحياتـك يـا فالنـة وحياوهللا وحياتـك يـا فالنـة وحيايتيتيتيت، وتقول، وتقول، وتقول، وتقول
مـا شـاء هللا وشمـا شـاء هللا وشمـا شـاء هللا وشمـا شـاء هللا وشئئئئت، وقول ت، وقول ت، وقول ت، وقول : : : :  وقول الرجل ٔال وقول الرجل ٔال وقول الرجل ٔال وقول الرجل ٔالحصحصحصحصابهابهابهابهالبط يف اÐار ٔالالبط يف اÐار ٔالالبط يف اÐار ٔالالبط يف اÐار ٔالىتىتىتىت اللصوص، اللصوص، اللصوص، اللصوص،

        ....»»»»لوال هللا وفالن، ال لوال هللا وفالن، ال لوال هللا وفالن، ال لوال هللا وفالن، ال جتجتجتجتعل فهيا فالZ، هذا عل فهيا فالZ، هذا عل فهيا فالZ، هذا عل فهيا فالZ، هذا لكلكلكلكـه بـه رشكـه بـه رشكـه بـه رشكـه بـه رشك: : : : الرجلالرجلالرجلالرجل
        ::::الفرق بني الرشك االٔكرب وأالصغرالفرق بني الرشك االٔكرب وأالصغرالفرق بني الرشك االٔكرب وأالصغرالفرق بني الرشك االٔكرب وأالصغر

        ::::بني الرشك االٔكرب وأالصغر فروق عديدة، ٔابني الرشك االٔكرب وأالصغر فروق عديدة، ٔابني الرشك االٔكرب وأالصغر فروق عديدة، ٔابني الرشك االٔكرب وأالصغر فروق عديدة، ٔامهمهمهمهها ما يها ما يها ما يها ما ييليليليل
        ....فتحـت املشيئةفتحـت املشيئةفتحـت املشيئةفتحـت املشيئة ٔان الرشك االٔكرب ال يغفر هللا لصاحبه ٕاال %لتوبة، ؤاما أالصغر  ٔان الرشك االٔكرب ال يغفر هللا لصاحبه ٕاال %لتوبة، ؤاما أالصغر  ٔان الرشك االٔكرب ال يغفر هللا لصاحبه ٕاال %لتوبة، ؤاما أالصغر  ٔان الرشك االٔكرب ال يغفر هللا لصاحبه ٕاال %لتوبة، ؤاما أالصغر ----١١١١
 ٔان الرشك االٔكرب  ٔان الرشك االٔكرب  ٔان الرشك االٔكرب  ٔان الرشك االٔكرب حمحمحمحمبط مجليع أالعامل، ؤاما أالصغر فـال بط مجليع أالعامل، ؤاما أالصغر فـال بط مجليع أالعامل، ؤاما أالصغر فـال بط مجليع أالعامل، ؤاما أالصغر فـال حيحيحيحيبـط ٕاال العمل اáي بـط ٕاال العمل اáي بـط ٕاال العمل اáي بـط ٕاال العمل اáي ----٢٢٢٢

        ....قارنهقارنهقارنهقارنه
 ٔان الرشك االٔكرب  ٔان الرشك االٔكرب  ٔان الرشك االٔكرب  ٔان الرشك االٔكرب خمخمخمخمرج لصاحبه من مø إالسالم، ؤاما الرشك أالصغـر فال رج لصاحبه من مø إالسالم، ؤاما الرشك أالصغـر فال رج لصاحبه من مø إالسالم، ؤاما الرشك أالصغـر فال رج لصاحبه من مø إالسالم، ؤاما الرشك أالصغـر فال ----٣٣٣٣

        ....خيرجه مهناخيرجه مهناخيرجه مهناخيرجه مهنا
 ٔان الرشك االٔكرب صاحبه خاÐ يف النار و ٔان الرشك االٔكرب صاحبه خاÐ يف النار و ٔان الرشك االٔكرب صاحبه خاÐ يف النار و ٔان الرشك االٔكرب صاحبه خاÐ يف النار وحمحمحمحمرمة عليـه ارمة عليـه ارمة عليـه ارمة عليـه اجلجلجلجلنـة، ؤامـا أالصغر نـة، ؤامـا أالصغر نـة، ؤامـا أالصغر نـة، ؤامـا أالصغر ----٤٤٤٤
        . . . . ))))غريه من اáنوبغريه من اáنوبغريه من اáنوبغريه من اáنوبفكفكفكفك

والنيب، وأالمانة، ؤايب ؤايم وحياة والنيب، وأالمانة، ؤايب ؤايم وحياة والنيب، وأالمانة، ؤايب ؤايم وحياة والنيب، وأالمانة، ؤايب ؤايم وحياة : : : : احللف بغري هللا رشك، احللف %}لوق رشكاحللف بغري هللا رشك، احللف %}لوق رشكاحللف بغري هللا رشك، احللف %}لوق رشكاحللف بغري هللا رشك، احللف %}لوق رشك
كذا، رشك، احللف %}لوق رشك، من حلف بغري هللا فقد ٔارشك، ٔاما احللف كذا، رشك، احللف %}لوق رشك، من حلف بغري هللا فقد ٔارشك، ٔاما احللف كذا، رشك، احللف %}لوق رشك، من حلف بغري هللا فقد ٔارشك، ٔاما احللف كذا، رشك، احللف %}لوق رشك، من حلف بغري هللا فقد ٔارشك، ٔاما احللف 
%لقرآن جا%لقرآن جا%لقرآن جا%لقرآن جائئئئز، ٔاقول والقرآن واملصحف هو جاز، ٔاقول والقرآن واملصحف هو جاز، ٔاقول والقرآن واملصحف هو جاز، ٔاقول والقرآن واملصحف هو جائئئئز ٔالن القرآن ز ٔالن القرآن ز ٔالن القرآن ز ٔالن القرآن IIIIم هللا فاحللف %$ م هللا فاحللف %$ م هللا فاحللف %$ م هللا فاحللف %$ 

        . . . . ئئئئززززٔاو بصفة من صفاته جأاو بصفة من صفاته جأاو بصفة من صفاته جأاو بصفة من صفاته جا

. . . . ���� اشفع يل هذا رشك، وكذ� ال تطلب الشفاعة ٕاال من هللا  اشفع يل هذا رشك، وكذ� ال تطلب الشفاعة ٕاال من هللا  اشفع يل هذا رشك، وكذ� ال تطلب الشفاعة ٕاال من هللا  اشفع يل هذا رشك، وكذ� ال تطلب الشفاعة ٕاال من هللا ����من قال للنيب من قال للنيب من قال للنيب من قال للنيب 

    تتتت، اجع´ يل شفيعا يوم القيامة، فأنت طلب، اجع´ يل شفيعا يوم القيامة، فأنت طلب، اجع´ يل شفيعا يوم القيامة، فأنت طلب، اجع´ يل شفيعا يوم القيامة، فأنت طلب����اللهم شفع يف النيب اللهم شفع يف النيب اللهم شفع يف النيب اللهم شفع يف النيب : : : : تكون الصيغةتكون الصيغةتكون الصيغةتكون الصيغة
        . . . . من هللا هذا دعاء، ٔاما ٔان تطلب من امليت هذا رشكمن هللا هذا دعاء، ٔاما ٔان تطلب من امليت هذا رشكمن هللا هذا دعاء، ٔاما ٔان تطلب من امليت هذا رشكمن هللا هذا دعاء، ٔاما ٔان تطلب من امليت هذا رشك



   من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةالسابعتفريغ الدرس 

 

 

 �	

        ....ككككسـبحانك اللهم وسـبحانك اللهم وسـبحانك اللهم وسـبحانك اللهم وحبحبحبحبمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا; ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا; ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا; ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕاليمدك ٔاشهد ٔان ال ٕا; ٕاال ٔانت ٔاسـتغفرك ؤاتوب ٕالي
        .... ان ان ان انهتهتهتهتـى اÐرس السابعـى اÐرس السابعـى اÐرس السابعـى اÐرس السابع

    


